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RESUMO 
 

Esta tese apresenta a Terapia Financeira como uma atividade, embasada na Educação Financeira, 

tendo como problema como essa atividade poderá auxiliar na vida das pessoas e famílias. Dado 

que ela vem como uma solução para combater a causa de diversos problemas relacionados à 

ausência de educação financeira, e principalmente da falta de sonhos e propósitos de vida, que ao 

longo dos anos foram esquecidos e substituídos pela preocupação em gerar renda e pagar suas 

contas, ou seja, esqueceram-se do verdadeiro sentido do dinheiro em suas vidas, que deve ser visto 

como um meio e não um fim. A existência desse problema situa como objetivo básico da pesquisa 

para reunir os pressupostos e principais conceitos e definições sobre Terapia Financeira, 

disponibilizando-os como subsídio para aqueles que queiram iniciar-se nesta área do conhecimento 

humano. Em termos específicos a pesquisa revê a fundamentação teórica e evolução histórica da 

Terapia Financeira, identifica os pressupostos, principais conceitos e definições envolvidas com a 

Terapia Financeira, colabora com o sistema pedagógico disponibilizando os resultados desta 

pesquisa para aqueles que querem iniciar os estudos da Terapia Financeira, bem como amplia as 

possibilidades de opções voltadas para o entendimento inicial da Terapia Financeira, criando fonte 

de referência que apresente a Terapia Financeira de forma clara, direta, objetiva e operacional. A 

coleta de dados desenvolveu-se em outubro de 2018 e foi realizada com aplicação de dois 

questionários quantitativos, sendo um para clientes de terapia financeira, e outro aos profissionais 

dessa atividade, além de uma entrevista qualitativa com o mentor Reinaldo Domingos que 

desenvolveu a Atividade da Terapia Financeira. Conclui-se que estamos apenas no início, de algo 

que tem já alicerces para em conjunto com a Educação Financeira, possa transformar vidas, e serem 

bases para continuação de estudos nessa temática. 

 

Palavras-chaves: Terapia Financeira, Educação Financeira, Metodologia DSOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

This thesis presents the Financial Therapy as an activity, based on Financial Education, having as 

problem how this activity can help in the lives of people and families. Given that it comes as a solution 

to combat the cause of various problems related to the lack of financial education, and especially the 

lack of dreams and purposes of life, which over the years have been forgotten and replaced by the 

concern to generate income and pay their bills, that is, they have forgotten the true meaning of money 

in their lives, which must be seen as a means and not an end. The existence of this problem situates 

as the basic objective of the research to gather the assumptions and main concepts and definitions 

on Financial Therapy, making them available as a subsidy for those who want to start in this area of 

human knowledge. In specific terms the research revises the theoretical foundation and historical 

evolution of Financial Therapy, identifies the assumptions, main concepts and definitions involved 

with Financial Therapy, collaborates with the pedagogical system making available the results of this 

research to those who want to start the studies of Financial Therapy , as well as broaden the 

possibilities of options aimed at the initial understanding of Financial Therapy, creating a reference 

source that presents Financial Therapy in a clear, direct, objective and operational way. The data 

collection was developed in October 2018 and was carried out with the application of two quantitative 

questionnaires, one for financial therapy clients, and the other for professionals in this activity, as 

well as a qualitative interview with the mentor Reinaldo Domingos, who developed the Activity of 

Financial Therapy. It is concluded that we are only at the beginning, of something that already has 

foundations for together with the Financial Education, can transform lives, and be bases for 

continuation of studies in this subject. 

 

Keywords: Financial Therapy, Financial Education, DSOP Methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apesar de ser um tema recente nos últimos anos, muito tem se falado em Educação 

Financeira, principalmente pelas crises econômicas, políticas e financeiras. De acordo com a 

pesquisa realizada pelo Serasa Experian em 2016, a instabilidade nos empregos públicos, inflação 

elevada e consequentemente, as taxas de juros elevadas, bem como a facilidade de crédito e 

incentivo ao consumo, não levaram em conta o analfabetismo financeiro, que associados a estes 

outros fatores levaram aproximadamente 60 milhões de brasileiros a inadimplência. 

Vivemos recentemente em um cenário de crise: aumento de desemprego e 

consequentemente no número de pessoas em situação de inadimplência, diante disso, muitos 

buscaram alternativas no empreendedorismo, e também junto a ele o sucesso também não é 

garantido. Questionamo-nos muitas vezes como alterar essa realidade, o que nos trouxe até ela? 

Como mudamos essa situação? 

Percebemos ao longo da evolução da sociedade que a relação com o dinheiro foi trabalhada 

de forma empírica, e transmitida de pai para filho sem muitas bases. Falta o domínio do 

comportamento, não de ferramentas, planilhas e controles, que até alguns utilizam, mas o trato com 

os hábitos adquiridos e aprendidos ao longo da vida. Porém, como uma ciência humana, falar de 

educação financeira, e conseguir que os efeitos delas sejam percebidos em sua população, 

demanda tempo, ensino, hábito, cultura e mudanças de comportamento. 

Assim, se buscam as evidências, de que a Educação Financeira, pode se tratar de uma 

nova ciência, em fase de construção e lapidação. E como ciência humana, para que seus efeitos 

produzam resultados, é necessário educar sua população desde sua infância, o que já vem 

acontecendo em algumas escolas, empresas e em outros ambientes. 

Conforme (DOMINGOS, 2017, p.12) no início do século XXI, mais precisamente em 2007, 

o PhD Reinaldo Domingos, após ter vivenciado por mais de 30 anos um jeito diferente de lidar com 

o dinheiro, materializou em seu primeiro livro, Terapia Financeira, hoje um long seller1, trazendo à 

tona a expressão educação financeira e possibilitando um novo entendimento na utilização do 

dinheiro, isto é, o dinheiro passava a ser visto como um meio para realização de sonhos e não como 

um fim para o consumo, promovendo de forma clara e simples o equilíbrio entre consumo e sonhos. 

Domingos percebe, nesse momento, a importância de ensinar às pessoas uma forma de enxergar 

o dinheiro e de lidar com ele. Inicia, então, os atendimentos individuais e familiares, utilizando 

algumas ferramentas criadas por ele para o acompanhamento e a prática dessas pessoas. Ali nasce 

Terapia Financeira. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

A presente tese se justifica dado à explosão da oferta de crédito no Brasil, após a 

estabilidade da moeda nos últimos quinze anos, conjugada com as quedas nas taxas de juros e o 

 
1 Livro que mantém no mercado por um longo período de tempo. 



 

 

aumento da renda familiar, possibilitando um aumento impressionante nos financiamentos, que hoje, 

estão presentes nos orçamentos de grande parte da população do país e quando não controlados 

afetam a todos de maneira negativa.  

O consumidor, que está fazendo dívidas, não aprendeu a cuidar de sua vida financeira, 

levando o uso de todo o crédito disponível ao limite, aumentando o nível de endividamento 

proporcionalmente ao aumento de sua receita.  

A educação para essa nova realidade não acompanhou a velocidade dessas 

transformações. Assim se torna imprescindível mostrar para a população brasileira a importância de 

conhecer o seu “eu financeiro” e de acordo com o que identificar ter ações que modifiquem esse 

comportamento levando ao consumo inconsciente. 

Conforme supracitado temos atualmente no Brasil mais de 60 milhões de brasileiros 

inadimplentes, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Confederação Nacional 

de Dirigentes Lojistas (CNDL), ou seja, que não conseguiram pagar suas dívidas, nos seus 

vencimentos, o que constata a ausência de educação financeira para essas pessoas.  

Além disso, mais de 30% dos aposentados brasileiros, segundo pesquisa do mesmo órgão, 

continuam a trabalhar, sendo uma das principais justificativas, a renda insuficiente para uma vida 

saudável, e também pela necessidade de ajudar seus familiares. O que podemos visualizar, que 

mesmo diante dessa realidade, e informação, ainda assim, apenas 4% da população poupam para 

essa finalidade, segundo dados do Banco Mundial. E conforme levantamento realizado pelo mesmo 

órgão acima, 62% dos brasileiros não guardam dinheiro, ou seja, temos pessoas inadimplentes, 

com aposentadoria não suficiente, e uma sociedade que pouco tem o hábito de poupar, o qual 

apresenta um comportamento consumista, imediatista e não poupador. 

As pesquisas apontam que a sociedade não tem visão do que vem a ser Educação 

Financeira, buscando apenas tratar os efeitos desses problemas e não a verdadeira causa, o que 

em 2018, derivou da inclusão na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) da disciplina de 

Educação Financeira como obrigatória nas escolas do ensino básico, objetivando a criação de novas 

gerações educadas financeiramente. Por outro lado, os adultos que não tiveram a oportunidade 

desse aprendizado em sua vida, se faz necessário, uma ação corretiva junto aos mesmos. 

Para tanto, a Terapia Financeira, vem como uma solução para combater a causa desses e 

outros problemas relacionados à ausência de educação financeira, e principalmente dos sonhos e 

propósitos de vida que ao longo dos anos foram esquecidos e substituídos pela preocupação em 

gerar renda e pagar suas contas, ou seja, esqueceram-se do verdadeiro sentido do dinheiro em 

suas vidas, que deve ser visto como um meio e não um fim. Por ser uma profissional da educação 

financeira, pós-graduada, educadora e terapeuta financeira, e por já praticar atividades de terapia 

financeira no cotidiano, o qual me deparei com a dificuldade das pessoas em entenderem os 

benefícios que a mesma proporciona e muitas vezes se auto sabotam. Essa tese busca por esse 

desafio, o de encontrar uma forma de conectar as pessoas aos profissionais Terapeutas 

Financeiros. E com isso, buscar pela popularização dessa atividade, junto ao mercado, já que a 

mesma é pouco explorada no universo das finanças. Acredito que esta minha escolha possa 

contribuir tanto para com os profissionais dessa atividade, quanto para a sociedade como um todo. 



 

 

1.2 PROBLEMA  

 

A Terapia Financeira pode ser uma solução alternativa para as evidências que constam do 

nosso Universo Financeiro mencionadas na justificativa acima e auxiliar na melhoria de qualidade 

da vida e situação financeira das pessoas e famílias? 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

• Aplicar o conceito da terapia financeira por meio de uma metodologia 

comportamental; 

• Envolver a família na mudança de seus hábitos, fazendo com que priorize seus 

sonhos e propósitos. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal desta obra é conhecer as origens das atividades e funções da Terapia 

Financeira, seus profissionais e clientes, mais os resultados obtidos nas suas efetivas aplicações. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

• Rever a fundamentação teórica e evolução histórica da Terapia Financeira; 

• Identificar os pressupostos, principais conceitos e definições envolvidas com a 

Terapia Financeira; 

• Colaborar com o sistema pedagógico do País disponibilizando os resultados desta 

pesquisa e estudo para aqueles que querem iniciar os estudos da Terapia 

Financeira; 

• Sugerir ampliação das possibilidades de opções voltadas para o entendimento 

inicial da Terapia Financeira, criando fonte de referência que apresente a Terapia 

Financeira de forma clara, direta, objetiva e operacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Antes de aprofundarmos na Terapia Financeira, precisamos conhecer o que vem a ser 

Educação Financeira, e para isso, vejamos duas conceituações fundamentais da Terapia Financeira 

para que possamos entender e perceber sua aplicação em nossas vidas.  Em 2005, a (OCDE) define 

Educação Financeira como: 

 

O processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua 
compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, 
com informação, formação e orientação, possam desenvolver os valores e as 
competências necessários para se tornarem mais conscientes das oportunidades 
e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas bem informadas, saber 
onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar. Assim, 
podem contribuir de modo mais consistente para a formação de indivíduos e 
sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro. (OCDE, 2005, p.4).  

 

Na sequência histórica, o prof. Dr. Reinaldo Domingos Ph.D., surgiu com uma nova 

definição: 

 

Educação Financeira é uma ciência humana que busca a autonomia financeira, 
fundamentada por uma metodologia baseada no comportamento, objetivando a 
construção de um modelo mental que promova a sustentabilidade, crie hábitos 
saudáveis e proporcione o equilíbrio entre o SER, o FAZER e o TER, com escolhas 
conscientes para a realização de sonhos. (DOMINGOS, 2018, 152). 

 

É possível entender que o conceito da OCDE, trata a Educação Financeira na visão da 

relação dele para com os produtos financeiros de maneira geral, ou seja, algo da área da ciência 

exata, e que uma vez conhecido, os seres estarão educados financeiramente, por outro lado, é 

possível entender que o conceito de Domingos traz o comportamento dos seres perante não só os 

produtos financeiros, mas principalmente em relação aos seus sonhos e propósitos de vida, 

possibilitando equilíbrio não somente no TER, mas no SER e no FAZER também. Além disso, para 

que as pessoas aprendam e se eduquem, elas precisam de um método, uma forma simples, na qual 

podemos ensinar e aprender a Educação Financeira.  

A Metodologia DSOP presente no Livro “Terapia Financeira” do mesmo autor, apresenta o 

passo a passo de como se educar financeiramente, independente da situação financeira. Essa 

metodologia consiste em quatro pilares: Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar. 

É bem verdade que educar-se financeiramente implica ter disciplina com relação aos gastos, 

porém, não é apenas esse o conceito de Educação Financeira. Para esclarecermos os diferentes 

conceitos criados pela mídia e pelos educadores financeiros, vejamos o que alguns teóricos e 

pesquisadores na referida área nos apontam. 

Há quem pense que a busca por educação financeira se confunde com uma acelerada 

corrida atrás de riqueza e fortuna. Atrás do primeiro milhão e dos milhões seguintes. Isso é um dos 

claros sinais da falta de educação financeira. Educação financeira é muito mais do que isso 



 

 

(MODERNELL, 2011).  

Para (HILL, 2009), educação financeira pode ser denominada como a habilidade que os 

indivíduos apresentam de fazer escolhas adequadas ao administrar suas finanças pessoais durante 

o ciclo de sua vida. Não nascemos com essas habilidades, elas são oriundas do nosso ”modelo de 

dinheiro”.  

Educação financeira sempre foi importante aos consumidores, para auxiliá-los a orçar e gerir 

a sua renda, a poupar e investir, e a evitar que se tornem vítimas de fraudes. No entanto, sua 

crescente relevância nos últimos anos vem ocorrendo em decorrência do desenvolvimento dos 

mercados financeiros, e das mudanças demográficas, econômicas e políticas. (OCDE, 2005).  

Voltando ao cenário brasileiro, para melhor compreendê-lo, veja-se (SILVA, 2012) que 

afirma ser o crescimento econômico do Brasil, nos últimos anos, a variável que favoreceu o poder 

aquisitivo da população das classes mais baixas. Mais pessoas passaram a ter acesso ao consumo 

e houve aumento na oferta de crédito das instituições financeiras em forma de contas bancárias, 

cheque especial, cartão de crédito e empréstimo consignado. Os estabelecimentos comerciais 

também criaram facilidades ao consumo como parcelamento, anunciado como sendo sem juros, 

crediários, carnês, parcelamento no cartão de crédito e promoções agressivas. A sociedade passou 

a ter mais dinheiro pelo aquecimento da economia e também mais dívidas pela falta do planejamento 

financeiro.  

Já o consumo emocional ou compulsivo, de acordo com (BORGES, 2011), configura-se 

como mais uma das patologias dos tempos de insanidade, para suprir necessidades afetivas, de 

identidade e de sentido. Mesmo comprando mais, a população não planeja suas realizações de 

curto, médio e longo prazo, permanecendo com a sensação de que não tem nada e não está 

conquistando nada.  

Ratificando o contexto evidenciado como um todo (DOMINGOS, 2013, p.30) afirma que “o 

desequilíbrio financeiro é como uma doença que pode apresentar vários sintomas, cada um vai 

exigir um tratamento, alguns podem sofrer apenas de uma leve labirintite financeira”. São aquelas 

pessoas que, vez ou outra, ficam meio desequilibradas, gastam além da medida, mas logo se 

recompõem, estabilizam a situação financeira e segue adiante.  

Conforme (SOARES et all, 2009 p.3) confirmam que o dinheiro no sistema capitalista, 

geralmente fruto do trabalho, é o veículo da materialidade que permite a concretização das 

aspirações subjetivas dos sujeitos. Por meio do dinheiro podemos possuir uma casa, manter os 

filhos na escola, viajar para os mais diversos lugares, enfim, realizar nossas necessidades. Através 

da atividade profissional escolhida geramos recursos financeiros e renda. Esta por sua vez, 

possibilita a realização dos mais diversos interesses, sonhos e desejos. A riqueza concebida 

basicamente como dinheiro – representa um meio fluido de oportunidades e possibilidades infinitas. 

 

2.2 METODOLOGIA DSOP 

 

Com base nesses autores, a Educação Financeira é uma ciência humana e não uma ciência 

exata, pois envolve o comportamento, seus sonhos, planos de vidas, além de uma organização e 



 

 

conhecimento unicamente financeiro. Com isso o educar se torna importante e desafiador, pois são 

hábitos aprendidos que serão reeducados. 

Dentro dessa abordagem, Domingos em sua obra Caderno da Família, apresenta sua 

trajetória até a materialização de um método para praticar a Educação Financeira: 

 

Venho do interior de São Paulo, Casa Branca, de família simples: pai ferroviário, 
mãe autônoma. Desde criança tive como prioridade meus sonhos. Com 12 anos 
de idade queria uma bicicleta e na impossibilidade de ganhá-la, fui ajudar um 
camelô. Ganhei dinheiro e realizei o meu primeiro sonho. O que me despertou 
para o trabalho e o dinheiro foi o desejo de sonhar. Com isso, pude vivenciar esse 
jeito de fazer, de pensar e agir; pratiquei por anos. Cheguei a São Paulo com 20 
anos, morei em pensão, estudei, e com 37 anos alcancei minha independência 
financeira. Ou seja, desse momento em diante resolvi escrever sobre o que havia 
acontecido comigo e descobri que tinha um jeito muito simples de ser 
financeiramente estável. Foi quando percebi que tinha desenvolvido uma forma de 
realizar todos os meus sonhos, a Metodologia DSOP composta por quatro passos. 
Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar. (DOMINGOS, 2017, p.5-6) 

 

Segundo Domingos, podemos resumir os pilares da Metodologia DSOP em:  

 

D, de diagnosticar, você adequa seu padrão de vida; no S, de sonhar, você 
promove o agente motivador com a família; no O, de Orçar, você protege os 
sonhos e as prestações; e P, de poupar, você materializa, carimbando o dinheiro 
protegido no orçamento. (DOMINGOS, 2018, p. 205). 

 

Ao assimilar o conhecimento integrado proposto pela Metodologia DSOP, correlacioná-lo e 

empregá-lo nas situações e necessidades impostas pela vida prática, é possível conquistar o 

equilíbrio financeiro, fundamental para o bem-estar individual e social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. TERAPIA FINANCEIRA 

 

3.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Terapia Financeira, conforme (DOMINGOS, 2017): 

 

É uma atividade que tem como profissional o Educador Financeiro especializado 
em Terapia Financeira que ensina seu cliente a construir um novo modelo mental 
no SER, identificando seu “eu financeiro”, com encontros e atividades embasadas 
na Metodologia DSOP, possibilitando esse “SER” a compreender o universo do 
equilíbrio financeiro entre o SER e o TER para a realização de seus propósitos e 
sonhos. (DOMINGOS, 2017, p.9). 

 

Além disso, complementa com o seguinte: 

 

Com esse material em mãos, resultado de anos de reflexão e observação do 
comportamento das pessoas na sua vida financeira, nasceu o Terapia Financeira. 
Síntese de uma vida, de uma filosofia de vida que me fez conquistar minha 
independência financeira e acreditar que essa conquista pode ser sua também. 
(DOMINGOS, 2012, p. 16-17). 

 

Para melhor entender a Terapia Financeira, é preciso conhecer outros conceitos que estão 

relacionados com o comportamento humano. 

A Psicoterapia é qualquer método de tratamento dos distúrbios psíquicos ou corporais que 

utilize meios psicológicos e, mais precisamente, a relação entre o terapeuta e o doente. A Psicologia 

é a ciência que trata dos estados e processos mentais, dos comportamentos e emoções dos seres 

humanos e de suas interações com um ambiente físico e social, por meio de várias abordagens e/ou 

técnicas. A palavra provém dos termos gregos psico (alma ou atividade mental) e logia – estudo 

(DOMINGOS, 2017, p. 7). 

Ainda conforme Domingos, Psiquiatria é uma especialidade da Medicina que lida com a 

prevenção, atendimento, diagnóstico, tratamento e reabilitação das diferentes formas de 

sofrimentos mentais, sejam elas de cunho orgânico ou funcional, com manifestações psicológicas 

severas. 

O surgimento da psiquiatria como mais uma especialidade médica teve início na França, na 

época da Revolução Francesa, pois a nova ordem social era direcionada ao homem que na 

concepção deste período era considerado o centro do universo, além de serem observadas as 

questões dos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade. “Em contrapartida, tais preceitos 

eram direcionados ao homem racional, pois o ser humano que detinha alguma doença mental era 

desprovido do estatuto do cidadão” (ROBAÍNA, 2010). 

De acordo com (DOMINGOS, 2017, p.8) aborda em sua obra que a Terapia é cuidado, 

atendimento, tratamento de doentes, etc. Toda intervenção que visa tratar problemas somáticos, 

suas causas e seus sintomas, com o fim de obter um restabelecimento da saúde ou do bem-estar.  

Segundo a coach e consultora de imagem Waleska Farias, o coaching é um processo de 

investigação que promove o autodesenvolvimento do profissional e lhe dá condições para validar 



 

 

seus reais objetivos e identificar os fatores que o distanciam de alcançá-los. “O coach auxilia o 

profissional a descobrir o que ele realmente quer para poder construir, de modo estratégico, sua 

trajetória profissional” (FARIAS, 2013).  

A psicanálise é um método criado pelo médico neurologista (SIGMUND FREUD, 1856-1939) 

que tem como objetivo a investigação e o tratamento das doenças mentais. Tem por base a análise 

dos conflitos sexuais inconscientes que originados durante a infância. 

E para reforçar o comportamento do indivíduo, existem algumas verdades que praticamos 

e não questionamos se realmente são nossas verdades, conforme o autor (DOMINGOS, 2017, 

p.13): 

• O trabalho dignifica o homem; 

• Dinheiro não aceita desaforo; 

• Dinheiro não traz felicidade; 

• É preciso dinheiro para ganhar dinheiro; 

• Investimentos são para pessoas que têm dinheiro; 

• É mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino 

de Deus; 

• Estude, consiga um bom emprego e se aposente; 

• Dinheiro é sujo. 

(DOMINGOS, 2017) conclui que a Terapia Financeira aplica-se a todos os tipos de situações 

financeiras: inadimplentes, endividados, equilibrados, investidores, também é destinada às pessoas 

consumistas, pão duras, avarentas, mesquinhas em relação ao dinheiro. Portanto é importante 

ressaltar que a Terapia Financeira é uma prestação de serviços que não agride e nem mesmo 

conflita com os conceitos do Coaching, da Inteligência Emocional, da Programação Neuro-

Linguística (PNL), entre outras linhas do conhecimento. (Domingos, 2017, p.17). 

As terminologias usadas são únicas dessa atividade, derivam de uma linha de pesquisa 

experimental realizada e aprimorada ao longo dos anos em que os atendimentos ocorreram pelo 

seu mentor: Educação Financeira, Encontro, Verdade, Dinheiro, Construção, Sonhos, Propósitos: 

Curto, médio e longo prazos, Autonomia Financeira, Sustentabilidade, Família, Terapia financeira, 

Orientações. (DOMINGOS, 2017, p.17-19). 

 

3.2 PROFISSIONAIS, ENCONTROS E FERRAMENTAS DA TERAPIA 

 

Existem duas formas de uma pessoa se habilitar e qualificar para ser um Terapeuta 

Financeiro. No nível técnico e no nível acadêmico. No portal da DSOP, que o profissional que se 

formar Terapeuta Financeiro, tem como objetivo (DSOP, 2018): 

 

Capacitar profissionais empoderando-os de conhecimentos, para que possam 
exercer a atividade junto a pessoas físicas e suas famílias, propiciando a elas o 
completo domínio no comportamento junto a utilização de seus recursos 
financeiros, levando-as a saúde financeira para a realização de seus propósitos e 
sonhos.   

 



 

 

Já para o especialista em Terapia Financeira, tem como objetivo (DSOP, 2018): 

 

O fortalecimento do currículo acadêmico de profissionais das mais diversas áreas. 
O curso agrega uma nova atividade profissional e traz grande contribuição no 
conhecimento interpessoal e no domínio de outros temas relativos ao universo das 
finanças. Além disso, busca conscientizar os participantes sobre saúde financeira 
por meio da mudança de hábitos e comportamentos para que se empoderem do 
conhecimento sobre o consumo, o endividamento consciente e a poupança, 
ensinando-os a construir um novo ser capaz de alcançar a autonomia financeira e 
a realização dos projetos de vida pessoais e profissionais. 

 

Para que ambos os profissionais possam se desenvolver, os conteúdos trabalhados num 

encontro de Terapia Financeira (DOMINGOS, 2017, p.32) são: Diagnóstico financeiro, Compra 

consciente, dividas e Inadimplência, Família, Sonhos e Propósitos, Orçamento Financeiro DSOP, 

Aposentadoria/ Independência Financeira, Fórmula da Independência Financeira, Seguros, 

Consórcios, Pagamento à vista, Mesadas, Empreendedorismo, Sucessão hereditária, Projetos de 

vida.  

Além de possuir ferramentas como, por exemplo: Teste de perfil financeiro, Metodologia 

DSOP, Linha da Vida, Orçamento financeiro mental, Orçamento financeiro real; sonhos de curto, 

médio e longo prazo; arvore genealógica, Apontamento de Despesas (físico e digital); Livro Terapia 

Financeira, Livro Livre-se das dívidas, Livro Mesada não é só dinheiro, Demais livros, conforme o 

tema a ser desenvolvido e trabalhado com o cliente; Formula da Independência financeira 

(construção e utilização); Estratégias de saída da inadimplência / endividamento; Plataforma RD; E-

books; Canal Dinheiro à Vista; Presencial ou à Distância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. METODOLOGIA 

 

Relativamente à metodologia utilizada, foi dado especial destaque à pesquisa exploratória, 

com suporte da bibliográfica e pesquisas de campos. Para investigação dos pressupostos, conceitos 

e definições existentes e na pesquisa descritiva (GIL, 1991) no que diz respeito às citações teóricas 

e/ou operacionais identificadas. 

O material utilizado consiste de, fundamentalmente, pesquisas as fontes bibliográficas no 

que tange o assunto Educação Financeira e Terapia Financeira, e dada ao poucos trabalhos 

desenvolvidos nessa área, principalmente quanto à atividade de Terapia Financeira, foi realizado 

uma entrevista com o Mentor dessa nova atividade, para que possamos conhecer entender e 

aprender sobre as finalidades e objetivos quanto a essa profissionalização, desde sua origem até o 

momento atual. Além de conhecer e entender quem são esses profissionais formados, suas buscas, 

resultados e percepções.  

A abordagem é categórico-dedutiva já que os dados e informações obtidos partem do geral 

para a identificação das partes especificas relevantes que constituem o universo da Terapia 

Financeira. 

Para responder ao problema, testar as hipóteses, e atender aos objetivos propostos, foi 

utilizado como base de pesquisa, dois questionários quantitativos, sendo um para clientes de terapia 

financeira, e outro aos profissionais dessa atividade, além de uma entrevista qualitativa com o 

mentor Reinaldo Domingos que desenvolveu a Terapia Financeira, tendo como base as respostas 

encontradas em ambos os questionários.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. RESULTADOS E ANÁLISES 

 

5.1 PROFISSIONAIS DA TERAPIA FINANCEIRA 

 

Como objetivo de conhecer os atuais profissionais da Terapia Financeira, bem como seus 

objetivos, resultados, formação e visão sobre o tema dessa pesquisa, foi realizado um questionário 

(conforme anexo I). 

O questionário foi aplicado no formato online, por meio da ferramenta: Formulários Google 

entre os dias 13 e 25 de outubro de 2018 para esses profissionais, sendo:  

• Pós-Graduados em Terapia Financeira: 48 profissionais que concluíram o curso de 

pós-graduação pela DSOP Educação Financeira e pela Universidade do Oeste 

Paulista (Unoeste).  

Período: de março de 2017 a outubro de 2018.  

• Terapeutas Financeiros: 283 profissionais que concluíram o curso de Formação de 

Terapeutas Financeiros pela DSOP Educação Financeira e pela Associação 

Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin).  

Período: de setembro de 2017 a setembro de 2018.  

Desses, recebemos o retorno de 89 profissionais da Terapia Financeira, dos quais 51 são 

do sexo masculino e 38 do sexo feminino.  

Podemos constatar que não é uma atividade que tem uma predominância quanto a uma 

determinada categoria, podendo ser praticada por qualquer pessoa, independentemente de ser 

homem ou mulher. Entretanto, podemos observar que conforme o gráfico 1 a maioria dos 

respondentes são do sexo masculino, o que representou 57%: 

 

Gráfico 1 – Sexo dos profissionais terapeutas financeiros. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 



 

 

Além disso, verificamos que as pessoas que buscam se profissionalizar nessa atividade, 

tem entre 27 anos e 75 anos, ou seja, uma atividade que não prioriza mais ou menos idade, que 

independentemente dela, todos podem buscar e utilizar desses conhecimentos para orientação aos 

seus clientes. Além disso, podemos observar uma maior concentração nas faixas de 30-39 anos, 

com cerca de 40% das pessoas respondentes. Lembrando que para ser um profissional, seja pela 

formação ou pela pós-graduação, é necessário ter uma graduação realizada. O que mostra o motivo 

do profissional mais novo ter 27 anos, conforme gráfico 2: 

 

Gráfico 2 – Idade dos profissionais terapeutas financeiros. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Foi constatado também, que esses profissionais estão em regiões do Brasil. Representados 

por 18 estados, ou seja, é uma atividade que vem ganhando espaço não apenas onde é a base da 

DSOP, mas também, por conta da facilidade da formação EAD, o acesso a pessoas de outros 

estados.  

Mesmo com essa amplitude, percebemos uma concentração maior de profissionais no 

Estado de São Paulo com 44 profissionais, cerca de 49%, seguido por Rio de Janeiro com 9 e Minas 

Gerais com 6. Percebemos que é uma atividade para o Brasil todo. Conforme apresentado no gráfico 

3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 3 – Estado dos profissionais terapeutas financeiros. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Conforme citado anteriormente a representatividade da ciência Terapia Financeira vem 

crescendo e expandindo para diversas regiões. 

Identificamos também que esses profissionais advêm de 37 graduações, dos quais 

constatamos que alguns deles já possuem mais de uma graduação, obtendo assim, dos 89 

respondentes, 102 graduações. A maior concentração é proveniente da Administração com 31 

respondentes, seguindo de 10 de ciências contábeis e 5 de Direito. Podemos também observar, que 

são profissionais das mais diversas linhas de pensamento, ou seja, ciências humanas, exatas e 

aplicadas, conforme o gráfico 4: 

 

Gráfico 4 – Formação Acadêmica profissionais terapeutas financeiros. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 



 

 

Nesta pesquisa, foi possível verificar que existem duas categorias de profissionais 

devidamente formados e habilitados em suas áreas de atuação, sendo constituída por meio da 

Formação de Terapeuta Financeiro e da Pós-graduação em Terapia Financeira. 

Constatamos que 50% dos respondentes são Terapeutas Financeiros e 33% pós-graduados 

em Terapia Financeira, enquanto que 18% têm ambas as formações, ou seja, temos profissionais 

que foram além de uma formação, buscando se aprofundar mais e se capacitar melhor com as duas 

opções que a DSOP Educação Financeira oferece. 

Obtendo assim, mais profundidade e melhor preparo para a prática da profissão, conforme 

gráfico a seguir: 

 

Gráfico 5 – Formação em Terapia Financeira. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Partindo da 1º Formação de Terapeuta Financeiro ocorrida em setembro de 2017, 

buscamos na pesquisa, obter a data de sua formação, para identificarmos se a formação, tanto 

quanto nível mais técnico, quanto nível acadêmico teve sua continuidade, bem como a distribuição 

desses profissionais referentes às suas formações. 

Verificamos que a maioria se formou em setembro de 2018, setembro de 2017 e março de 

2018, com 23, 17 e 14 respondentes respectivamente. Apenas não tivemos respondentes com 

formações no mês de maio de 2018.  

Observamos que o pico de maior formação se concentrou na primeira  turma e na formação 

mais recente. Assim, os profissionais estão sendo formados constantemente, sendo sua maioria no 

mês de setembro de 2017 e 2018, conforme o gráfico a seguir: 

 



 

 

Gráfico 6 – Mês e ano de formação. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Observa-se que 54% dos respondentes buscou a terapia financeira como uma segunda 

atividade, uma atividade paralela a sua, seguido por 30% como melhoria do currículo acadêmico, e 

já 16% como uma mudança efetiva de profissão, conforme mostra o gráfico 7: 

 

Gráfico 7 – O que te fez buscar pelo conhecimento da Terapia Financeira. 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

Ao serem questionados quanto algum conhecimento prévio sobre Terapia Financeira e 

Educação Financeira. Constatou-se que 75% disseram que não, enquanto 25% disseram que sim. 

Entendemos que estes 25%, em sua maioria, vieram da Formação de Educadores Financeiros, com 



 

 

isso, essa pode ter sido à base da maioria. 

 

Gráfico 8 – Conhecimento: Educação e Terapia Financeira 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Ao questionarmos sobre a visão dos profissionais sobre a Terapia Financeira ser uma 

ciência humana ou exata, verificamos que 98% acredita ser uma ciência humana, enquanto apenas 

2% uma ciência exata, abaixo o gráfico 9 que representa o entendimento destes profissionais. 

 

Gráfico 9 – Ciência Humana ou Exata 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Verificamos no gráfico 10 que a Terapia Financeira agregou em 55% na vida desses 

profissionais, com o resgate dos sonhos e a percepção de que pode ser independente 

financeiramente, enquanto que 26% atribuem uma melhora no controle da vida e 19% apenas um 

conhecimento a mais. O que é possível perceber que a Terapia contribui e muito na vida desses 

profissionais, ou seja, uma atividade que não é apenas para os clientes que eles vão atender, mas 

antes, em suas próprias vidas. 



 

 

Gráfico 10 – O que agregou o conhecimento da Terapia Financeira em sua vida 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

E quanto ao gráfico a seguir, 99% dos profissionais acreditam que agregam valor na vida 

das pessoas, e consequentemente promove a mudança de hábitos financeiros: 

 

Gráfico 11 – Valor da Terapia Financeira na vida das pessoas  

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Constatamos também, que para 73% dos respondentes, acreditam que a Terapia Financeira 

seja uma nova ciência, enquanto que 18% atribuem a Terapia Financeira uma atividade do Coaching 

e 9% um ramo da psicologia. O que nos remete, que por ser algo novo, mesmo para os profissionais 

formados, ainda há percepção de não ser uma nova ciência para os 27% dos respondentes. O que 

demonstra que, ainda precisa ser melhor lapidado, para que essas dúvidas, não mais exista. O que 

a maior parte já conseguiu ter essa percepção. 

 

 



 

 

Gráfico 12 – Coaching, Psicologia ou Nova Ciência? 

 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

5.2 CLIENTES DA TERAPIA FINANCEIRA 

 

Como objetivo de conhecer quem são os clientes que procuram um atendimento de terapia 

financeira, bem como observar suas motivações e resultados. Encaminhamos aos Profissionais 

Terapeutas, que pudessem direcionar aos seus clientes, um questionário com perguntas conforme 

Anexo II. Recebemos a resposta de 11 clientes, sendo que 91% deles são do sexo feminino e 9% 

do sexo masculino, conforme gráfico 13: 

 

Gráfico 13 – Sexo dos clientes atendidos 

 

  Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 



 

 

De acordo com o gráfico 14 dos clientes respondentes, verificamos que a faixa etária se 

concentrou entre 26 e 47 anos, com uma maior concentração entre 20 e 29 e 40 e 50. Podemos 

entender que as pessoas que buscaram pela terapia, estavam em seu momento produtivo.  

O que mostra que tanto quem está começando, quanto quem por ventura esteja pensando 

em parar suas atividades laboriosas, buscaram esse atendimento. 

 

Gráfico 14 – Idade dos clientes atendidos 

 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Dos respondentes, a maioria se encontra na cidade de São Paulo, com 9 clientes. Conforme 

gráfico a seguir: 

  

Gráfico 15 – Cidade/Estado dos clientes atendidos  

 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 



 

 

O gráfico 16 já mostra uma diversidade entre as profissões dos clientes atendidos. O que 

demonstra que independentemente da atividade exercida, o atendimento de terapia financeira pode 

se fazer presente. Tanto para quem vem das áreas de exatas, humanas e ciências aplicadas. 

Inclusive, educadores financeiros, mostraram-se interessados em ser atendido. 

 

Gráfico 16 – Profissão dos clientes atendidos  

 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Já o motivo da procura pelo atendimento da Terapia Financeira, foi para 73% a necessidade 

de organizar-se financeiramente, enquanto 27% queria conhecer o que era esse atendimento, 

conforme apresenta o gráfico 17:  

 

Gráfico 17 – Porque você procurou por uma Terapia Financeira? 

 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

 



 

 

Conforme o gráfico 18, a procura pelo atendimento desses clientes quanto, a saber, se era 

Terapia Financeira, 73% deles informarão que o termo Terapia Financeira estava relacionado ao 

coaching, enquanto 18% acreditavam ser parecido com a psicologia, e 9% não tinha ideia do que 

era, e buscou por curiosidade e/ou necessidade.  

Como podemos perceber a busca dessa nova atividade, tem como fonte de modelo, de 

parâmetro, outras ciências já em evidência e mais conhecida pela população. 

 

       Gráfico 18 – Você sabia o que era Terapia Financeira? 

 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

No primeiro encontro de Terapia Financeira, conforme o gráfico 19, 42% dos respondentes 

descobriram que não tinham sonhos, enquanto para 33% contratou o serviço saber que se tratava 

de educação financeira, e para 25%, percebeu que tinha falado tudo, menos sobre números, 

planilhas e dinheiro. Percebemos o quanto os sonhos não são observados pelas pessoas. 

 

Gráfico 19 – Expectativas no primeiro encontro de Terapia Financeira 

 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 



 

 

Conforme o gráfico 20, verificamos que para 43% dos respondentes, saber o que poderia 

ser Independente Financeiramente foi o resultado obtido, seguido de 29% com resgate dos sonhos 

pessoais e dos familiares, 21% o controle da vida financeira e até mesmo sair das dívidas, e apenas 

7% não visualizou qualquer resultado, ou seja, 93% dos clientes obtiveram resultados significativos. 

 

Gráfico 20 – Resultado obtidos com a Terapia Financeira 

 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Conforme gráfico 21, podemos observar que 91% dos clientes, recomendam a terapia 

financeira para outras pessoas, enquanto que 9% não realizam essa recomendação. 

 

Gráfico 21 – Você recomendaria a Terapia Financeira para outra pessoa? 

 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 



 

 

Verificamos que 91% dos clientes entenderam que o investimento realizado valeu a pena, 

enquanto que para 9% não. O que podemos verificar, que esses 9%, representam os clientes que 

não obtiveram resultado em suas percepções, conforme o gráfico a seguir: 

  

Gráfico 22 – O investimento feito valeu a pena? 

 

 Fonte: Elaborado pelo próprio autor. 

 

Deixamos uma pergunta em aberto, para que os clientes pudessem expressar suas 

percepções, nas quais transcrevemos na integra essas observações:  

Respondente 1: Você me deu um equilíbrio e segurança que não estava conseguindo 

sozinha. E a palavra sem bloqueios com o que eu estava enfrentando. Foi de muita ajuda mesmo. 

Respondente 2: Com a terapia financeira, descobri que é possível realizar sonhos e fazer 

sobrar no final do mês, sempre! 

Respondente 3: Acho todos nós deveríamos ter tido a terapia financeira em nossas vidas 

desde quando começamos as dar os nossos primeiros passos. Ela é a garantia de uma vida mais 

proveitosa e consequentemente de mais qualidade e prosperidade. 

Respondente 4: Uma educação financeira é fundamental desde cedo na vida de uma 

pessoa. 

 

5.3 ENTREVISTA REINALDO DOMINGOS 

 

Como objetivo de conhecer quem iniciou essa nova atividade, seus motivos, ambições e 

porquês. Além de servir de base, visto que pouco se tem sobre o tema, e ajudar aos futuros 

profissionais e clientes. Realizei uma entrevista com o Reinaldo Domingos, idealizador da Terapia 

Financeira – devidamente autorizada por meio do Termo de Cessão Gratuita de Entrevistas e 

Depoimentos (anexo V). Você poderá ver na integra no anexo IV as perguntas e respostas, e 

resumidamente, trago alguns pontos interessantes para que possamos melhor aprender, 

desenvolver e crescer. 



 

 

Para Reinaldo Domingos, a terapia financeira é uma ciência que leva a possibilidade de a 

pessoa resgatar os seus propósitos, os seus sonhos e a união familiar. Ele enfatiza e fala da 

importância desse olhar para a família que é o motivo principal da terapia financeira existir. E que 

ela é uma forma, um método, um jeito de fazer com que a pessoa possa se abrir, se apresentar ao 

seu problema, e junto com esse terapeuta e a Metodologia DSOP, possa levar essa pessoa, essa 

família a sua plenitude no universo da educação financeira. 

Ele argumenta ainda, que a Terapia Financeira, surgiu de forma empírica, em primeiro lugar, 

por meio de reuniões que era Face to Face2, e que ele chamou de encontros, com a pessoa ou com 

a família; com casal, onde a intimidade dessas informações se fazia mais presente e a confiança, 

sem medo de exposição maior a outras pessoas, que é o caso de palestras e cursos. Isso há mais 

de 20 anos, onde se intensificou em 2007, com abertura da DSOP Educação Financeira em 2008 

para formar multiplicadores desses ensinamentos de forma estruturada, e somente em 2017 a 

consagração da atividade por meio de formações específicas.  

E que a terapia tem como base a Educação Financeira por meio de um método, que é a 

Metodologia DSOP. Com dois vieses: o controle, porque tem um diagnóstico que vai ser apurado 

para onde está indo o dinheiro, mas em especial o resgate de como buscar pela sua autonomia 

financeira com a realização de sonhos. E que para dar suporte ao terapeuta e também ao cliente, 

criou uma plataforma digital com toda estrutura do conhecimento, suporte, passo a passo, 

treinamento e tutoria, tanto para atendimentos presenciais, quanto atendimentos a distância. 

A atividade de terapeuta financeiro não é psicologia, coach, nem consultoria, pois trabalha 

o ser humano dentro da sua estrutura financeira, colocando o dinheiro como meio para realização 

de desejos, sonhos e propósitos. E que um terapeuta financeiro não mostra caminhos, ele não 

decide caminhos, ele mostra alternativas. Ele pode até falar, mas ele nunca vai optar.  

A terapia financeira ela tem como objetivo atender todos os públicos. Desde endividados, 

equilibrados e investidores, e até inadimplentes. Ela atende pessoas que não tem os seus propósitos 

definidos. Que têm dinheiro, mas não sabe o que fazer com ele. Que não sabem se organizarem 

financeiramente. E que existe uma educação muito pessoalizada com a família, o cônjuge e as 

próprias crianças, ou seja, é uma aula de educação financeira para a família. 

E conclui, dizendo que a terapia financeira se trata de uma ciência nova, que requer bastante 

trabalho e desenvolvimento, e que com o tempo, muitas pessoas conhecerão e entenderão a sua 

grande importância para as pessoas, famílias e sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Cara a cara.  



 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo, possibilitou verificar que a atividade de Terapia 

Financeira é algo que já existe, e que está sendo lapidada, estruturada e consolidada, conforme a 

multiplicação dos conhecimentos para outros profissionais, bem como do entendimento e percepção 

das pessoas acerca da sua existência, eficácia e eficiência. Além de permitir perceber, que a base 

da educação financeira é o diferencial dessa atuação, por meio do embasamento de uma 

metodologia simples e prática. Que pode ser realizada por qualquer pessoa, independente de idade, 

classe social, condição de renda e perfil financeiro. 

A partir desta pesquisa exploratória, utilizando-se dos questionários junto aos profissionais, 

das respostas de clientes, e principalmente, consolidando com a entrevista do idealizador dessa 

atividade, é possível constatar que existe um movimento novo, com pessoas formadas e habilitadas, 

para disseminar a educação financeira de forma personalizada, sendo um dos grandes condutores 

e alicerces dessa atividade, o cuidado e atenção para a família, com foco na realização de sonhos 

e propósitos de vida, mesmo que num primeiro momento, as pessoas não se recordem dessa 

existência.  

E por ser uma atividade nova, em desenvolvimento, essa tese atinge seus objetivos, ao 

apresentar as origens das atividades e funções da Terapia Financeira, quem são os profissionais e 

os resultados obtidos nas suas efetivas aplicações aos clientes.  

Foi possível rever o que de fundamentação teórica já existe, bem como toda evolução 

histórica da Terapia Financeira, tendo como base o Livro Terapia Financeira, e a entrevista com o 

Reinaldo Domingos, o que muito nos elucidou de toda essa jornada e motivações. E com isso, 

identificou-se os pressupostos, principais conceitos e definições envolvidas com a Terapia 

Financeira, além dessa tese servir de colaboração com o sistema pedagógico, ao estar disponível 

seus resultados para aqueles que querem iniciar seus estudos da Terapia Financeira; 

E que a Terapia Financeira, por ser uma ciência humana, diferente do que já se pratica e 

existe na atualidade, pode ser uma solução alternativa para as evidências que constam na 

justificativa, auxiliando na melhoria de qualidade da vida e situação financeira das pessoas e 

famílias, uma vez que lida e trata do equilíbrio entre o Ser, Fazer e Ter, com foco na realização de 

sonhos e propósitos de vida. Assim, essa tese representa o início, a base da importância de 

continuar os estudos e aprofundamentos dessa atividade, que a cada dia, vem ganhando novos 

profissionais e clientes.  
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ANEXO I 

 

PESQUISA PROFISSIONAIS DA TERAPIA FINANCEIRA 

 

Pesquisa - Profissionais da Terapia Financeira 

Prezado (a) 

Este questionário faz parte da tese de Mestrado da aluna Cíntia Senna, intitulada Terapia 

Financeira. 

- Os dados dos participantes dos questionários serão mantidos sob sigilo e em local seguro e apenas 

de acesso pelos pesquisadores. 

- Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. 

- Não haverá desembolsos pessoais para o participante/instituição em qualquer fase desta pesquisa. 

Também não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. 

- As informações e materiais aqui coletados serão utilizados somente para fins acadêmicos e 

científicos, sendo divulgados em congressos e revistas científicas, preservando-se o anonimato dos 

participantes. 

Desde já agradeço.  

Atenciosamente, 

  

Cíntia Senna 

Mestranda em Educação Financeira pela FCU - Florida Christian University. 

 

*Obrigatório 

 

 

1. Endereço de e-mail * 

______________________________________________________________________ 

 

2. Nome (opcional) 

______________________________________________________________________ 

 

3. Sexo * 

Marcar apenas uma opção 

□ Feminino 
□ Masculino 

 

4. Qual sua idade? *  

______________________________________________________________________ 

 

5. Qual o nome da Cidade e Estado em que mora/reside? * 

______________________________________________________________________ 

 

6. Você é graduado em... (ex: matemática, administração, medicina, etc) * 

______________________________________________________________________ 

 

7. Qual sua formação em Terapia Financeira? * 

Marque todas que se aplicam. 

□ Curso de Formação de Terapeuta Financeiro DSOP 
□ Pós-Graduação em Terapia Financeira - Metodologia DSOP 

 
8. Quando se formou? *Marcar apenas uma opção 



 

 

□ Setembro de 2017 
□ Outubro de 2017 
□ Novembro de 2017 
□ Dezembro de 2017 
□ Janeiro de 2018 
□ Fevereiro de 2018 
□ Março de 2018 
□ Abril de 2018 
□ Maio de 2018 
□ Junho de 2018 
□ Julho de 2018 
□ Agosto de 2018 
□ Setembro de 2018 

 

9. O que te fez buscar pelo conhecimento (Pós ou Curso de Formação) da Terapia 

Financeira? * Marcar apenas uma opção 

□ Queria buscar por uma atividade paralela 
□ Melhorar meu currículo acadêmico 
□ Mudar de profissão 

 

10. Em sua formação acadêmica, você teve algum conhecimento sobre Educação Financeira 

- Terapia Financeira? *Marcar apenas uma opção. 

□ Sim 
□ Não 

 

11. Você entendeu a Terapia Financeira como uma ciência: *Marcar apenas uma opção. 

□ Humana 
□ Exata 

 

12. O que agregou o conhecimento da Terapia Financeira em sua vida? * Marcar apenas uma 

opção. 

□ Resgate dos meus sonhos e saber que eu posso me tornar independente financeiramente 
□ Assumir o controle da minha vida financeira 
□ Apenas um conhecimento a mais 

 

13. Por se tratar de uma nova atividade, você entende que a mesma agrega valor na vida das 

pessoas? * Marcar apenas uma opção. 

□ Sim, muito 
□ Não 

 

14. A Terapia Financeira na sua visão, após se formar, entende ser igual: * Marcar apenas uma 

opção. 

□ Coaching 
□ Psicologia 
□ Uma nova Ciência 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II 

 

PESQUISA CLIENTES DA TERAPIA FINANCEIRA 

 

Pesquisa - Clientes da Terapia Financeira 

Prezado (a) 

Este questionário faz parte da tese de Mestrado da aluna Cíntia Senna, intitulada Terapia 

Financeira. 

- Os dados dos participantes dos questionários serão mantidos sob sigilo e em local seguro e apenas 

de acesso pelos pesquisadores. 

- Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. 

- Não haverá desembolsos pessoais para o participante/instituição em qualquer fase desta pesquisa. 

Também não haverá compensação financeira relacionada à sua participação. 

- As informações e materiais aqui coletados serão utilizados somente para fins acadêmicos e 

científicos, sendo divulgados em congressos e revistas científicas, preservando-se o anonimato dos 

participantes. 

 

Desde já agradeço. 

Atenciosamente, 

 

Cíntia Senna 

Mestranda em Educação Financeira pela FCU - Florida Christian University 

 

*Obrigatório 

 

1. Endereço de e-mail * 

______________________________________________________________________ 

2. Nome (opcional) 

______________________________________________________________________ 

 

3. Sexo * Marcar apenas uma opção 

□ Feminino 
□ Masculino 

 
4. Qual sua idade? *  

______________________________________________________________________ 

 

5. Qual o nome da Cidade e Estado em que mora/reside? * 

______________________________________________________________________ 

 

6. Qual sua profissão? * 

______________________________________________________________________ 

 

7. Porque você procurou por uma Terapia Financeira? * Marcar apenas uma opção 

□ Porque queria conhecer o que era 
□ Porque fui indicado por um amigo 
□ Porque precisava me organizar financeiramente 

 

7. Você sabia o que era Terapia Financeira? * Marcar apenas uma opção 
□ Tinha uma ideia que era parecido com o coaching 



 

 

□ Tinha uma ideia que era parecido com a psicologia 
□ Não sabia, fui por curiosidade / necessidade 

 

9. Após realizado o primeiro encontro da Terapia, o que mais te surpreendeu? * Marque todas 

que se aplicam. 

□ Que eu falei tudo, menos sobre números, planilha, dinheiro 
□ Descobrir que eu não tinha sonhos 
□ Saber que se tratava de Educação Financeira 

 

10. Após os encontros/término de sua Terapia Financeira, o que obteve como resultado? * 

Marque todas que se aplicam. 

□ O resgate dos meus sonhos e de meus familiares 
□ O controle da minha vida financeira e até mesmo sair das minhas dívidas 
□ Saber que eu posso ser Independente Financeiramente 
□ Não obtive resultado 

 
11. Você recomendaria a Terapia Financeira para outra pessoa? * Marcar apenas uma opção 

□ Sim, com certeza 
□ Não 

 

12. O investimento feito, valeu a pena? * 

Marcar apenas uma opção 

□ Sim, superou minhas expectativas 
□ Não, pensei que fosse mais proveitoso 

 

13. Alguma observação, comentário adicional ou depoimento sobre o processo de Terapia 

Financeira? (Opcional) 

______________________________________________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III 

 

ENTREVISTA REINALDO DOMINDOS 

 

1. O que é Terapia Financeira? 

2. Quando a Terapia Financeira surgiu? 

3. Em que está embasado a Terapia Financeira? 

4. Porque a Terapia Financeira tem como base a Educação Financeira? 

5. Terapia Financeira é psicologia? Por quê? 

6. Terapia Financeira é coaching? Por quê? 

7. Terapia Financeira é consultoria financeira? Por quê? 

8. Porque as pessoas confundem a Terapia Financeira com essas demais atividades/profissões? 

9. Como entendeu que a Terapia Financeira pudesse ser uma nova atividade/nova profissão? 

10. A técnica da Terapia Financeira nasceu como? 

11. Quantas Terapias Financeiras você já fez? 

12. Qual era a situação da maioria dos clientes que te procuravam para esse atendimento? 

13. Eles sabiam que era Terapia Financeira? 

14. As pessoas se surpreendiam com o processo, se sim, o que mais trazia surpresa para elas? 

15. Que tipo de contribuição a terapia financeira leva para uma pessoa, uma família? 

16. A terapia financeira traz uma contribuição para as pessoas controlarem o dinheiro ou mudanças 

hábitos e costumes? 

17. A Terapia Financeira é para todo mundo? Ou apenas para endividados? 

18. Porque você acredita que a Terapia Financeira possa ser uma nova ciência? 

19. Porque a 1º turma de Terapeutas Financeiros aconteceu apenas em setembro de 2017? 

20. Porque ter uma pós-graduação em Terapia Financeira? 

21. Existe um órgão regulador da qualidade desses profissionais? 

22. Qual seria a formação adequada para quem quer ser um Terapeuta Financeiro? 

23. Você criou uma plataforma tecnológica, porque você a criou? Qual o benefício para os 

terapeutas e clientes? 

24. Como mestre de outros profissionais, como se sente com essa missão e desafio? 

25. Acredita que essa atividade traga uma contribuição à sociedade?  

26. Qual seu sonho com toda essa estruturação de uma nova atividade/profissão? 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

 

RESPOSTAS REINALDO DOMINGOS 

 

1. O que é Terapia Financeira? 

 

Terapia financeira é uma forma, um jeito, uma ciência que leva a pessoa há um 

entendimento mais profundo do que ela pode fazer com os seus recursos financeiros, como ela 

pode resgatar os seus sonhos, os seus propósitos, como ela pode sair de endividamento, de 

inadimplência. Como ela pode ajudar a unir novamente a família. A terapia financeira é uma ciência 

que leva a possibilidade de a pessoa resgatar os seus propósitos, os seus sonhos, a união familiar. 

Não só dela resgatar esses sonhos, mas também, e principalmente da família, a família nessa união 

efetivamente é o motivo principal que a terapia financeira trás. E com essa ciência, com essas 

técnicas, com esses encontros os quais ela se submete esse cliente, essa família, esse casal. Elas 

conseguiram entender o porquê, que ao longo da sua vida ela não conseguiu ter o recurso financeiro 

para comprar uma casa, um carro, realizar sonhos e até mesmo de alcançar a sua independência 

financeira.  

Então independentemente do tempo, da idade, essa pessoa, essa família, independente da 

sua situação financeira (endividada, equilibrada, investidora até inadimplente) ela pode resgatar o 

caminho dessa prosperidade financeira, estamos falando de mudança de comportamento sim, 

estamos falando de hábitos conscientes de consumo e principalmente saber que existe uma forma, 

um jeito, por meio da utilização do Método de DSOP (Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar) é 

possível, por meio desses encontros, passo a passo, reestruturar a vida, não só financeira, mas 

principalmente dos sonhos e dos propósitos dessa pessoa. 

Portanto, resumindo, a terapia financeira é sem dúvida alguma uma forma, um método, um 

jeito de fazer com que a pessoa possa se abrir, se apresentar ao seu problema, e junto com esse 

terapeuta, ele com técnicas da Metodologia DSOP, levar essa pessoa, essa família a sua plenitude, 

seu universo da educação financeira. Então é nesse ponto que a gente tem que estar certamente 

fazendo a esta família, a esta pessoa, dando a ela a possibilidade de alcançar os seus propósitos, 

esses sonhos. Não tenho dúvida nenhuma de que se trata de algo extremamente pontual e que leva 

a pessoa, a família, a esta sustentabilidade, essa autonomia financeira a sempre objetivando a 

realização de sonhos. Terapia Financeira é isso. 

 

2. Quando a Terapia Financeira surgiu? 

 

A Terapia Financeira surgiu de forma empírica, em primeiro lugar importante ressaltar isso. 

Ela foi surgindo aos poucos, diante a minha aplicabilidade de conhecimentos do como fazer o uso 

do recurso financeiro, como alcançar a possibilidade da independência financeira, até mesmo de 



 

 

sair de dívidas. O surgimento dela foi de forma estruturada, mas de forma empírica e quando lá 20 

anos atrás eu resolvi entrar no universo da educação financeira, eu tinha dois caminhos claros para 

poder ajudar pessoas. Uma era por meio das palestras, dos workshops, cursos e seminários. O 

outro era Face to Face, por meio de reuniões, e aí eu chamo de encontros, com a pessoa ou com a 

família, com casal, onde a intimidade dessas informações se fazia mais presente e a confiança, sem 

medo de exposição maior a outras pessoas, que é o caso de palestras e cursos, a terapia começou 

a ser praticada, eu comecei a praticar com as pessoas, e está forma de praticar foi esse se 

aprimorando.  

E tudo começou há 20 anos atrás, e logicamente em 2007 eu intensifique isso, em 2008 eu 

abrir a DSOP Educação Financeira justamente para começar a formar oficialmente os 

multiplicadores, educadores financeiros que pudessem levar de forma estruturada pela Metodologia 

DSOP a forma de ajudar as pessoas de forma individual ou casal ou família. E não somente por 

meio de palestras, um conjunto maior de pessoas. E foi assim que ela surgiu efetivamente, lógico 

ela veio se desenvolvendo, eu tinha como propósito fazer mais e mais terapias, foi assim, inúmeras, 

e eu tenho certeza que a cada uma que eu fiz, para cada pessoa, independente da sua situação 

financeira, nunca foi igual. Aplicava-se, eu apliquei sempre a Metodologia DSOP, mas ela tinha um 

cunho bastante interessante, à medida que eu atendia classe menos abastada, mais abastada, 

então todos os níveis de classe social. E ela se fazia muito eficiente e eficaz, em tudo aquilo que 

era aplicado nesses encontros.  

Então eu diria que ela veio de uma forma, como uma ciência, vem se comprovando, eu 

conseguia aplicar nas pessoas que eu conhecia que eu não conhecia, e aí passou a ser uma 

atividade até remunerada, e eu comecei a passar isso dentro dos cursos de formação de educadores 

financeiros, de uma forma ainda não específica, mas dentro do conjunto da educação financeira. E 

foi assim que ela foi nascendo ainda de forma não profissionalizada, porque o educador financeiro 

ele tinha uma parte desse caminho sendo estruturado, mas não com mais ênfase, e só depois então 

que eu realmente aprimorei, alinhei, estruturei e quando percebi que pudesse realmente levá-la para 

um caminho que efetivamente as pessoas entendessem que pudesse ser uma profissão, uma 

atividade, foi aí então que eu criei a especialidade terapia financeira. 

 

3. Em que está embasado a Terapia Financeira? 

 

A Terapia Financeira está embasada na Metodologia DSOP de Educação Financeira. Está 

embasada em encontros estruturados onde é possível buscar pelo EU da pessoa ou do casal 

financeiro. Esse EU financeiro focando diretamente nos sonhos, nos propósitos. Buscando a 

verdadeira e real situação financeira dessa pessoa, dessa família. Onde também as possibilidades 

que ela pode ter daqui para frente e em especial também, fazendo a conhecer aonde é que tivemos 

os nossos problemas, as nossas omissões, onde tivemos rupturas. Mas não necessariamente 

focando nestas, e sim de hoje para frente. 

É mais ou menos assim: 10% no passado, olhando para saber, para ter um pouquinho, até 

conhecer a árvore genealógica dessa família, dos pais, os avós e bisavós, se eram endividados, 



 

 

equilibrados, investidores. Então é muito importante que essa questão da terapia ela seja colocada. 

Mas efetivamente é trabalhar os 60% do presente e 30% do futuro, ou seja, é importante o 

envolvimento familiar. Uma terapia financeira por mais que ela seja até mesmo individual é 

necessário que a gente foque na família sempre. Então muitas vezes as atitudes, as mudanças elas 

não estão exatamente só na pessoa que veio procurar a terapia, mas em especial a família dessa 

pessoa. 

Então eu diria que a terapia financeira tem um embasamento da Metodologia DSOP que já 

comprovadamente é uma verdade. Buscar dentro da terapia financeira os meios completos, desde 

um modelo mental do orçamento financeiro dessa pessoa, dessa família, como também buscar o 

verdadeiro EU financeiro por meio da onde está gastando, de que forma está gastando, que lugar 

está gastando e o que nós podemos tirar desses números em excesso ou até supérfluos. Não 

deixando de ter a pessoa nos seus maiores prazeres como foco, isso é importante também. Nós 

temos aí a possibilidade de ter um orçamento que prioriza sonhos, que respeitam as prestações em 

especial também crie reservas. Mas acima de tudo, que ensine essa pessoa, essa família a poupar 

parte do que ganha para os sonhos, para os propósitos. 

Por isso a grandeza desse processo de forma estruturada, de forma por encontro, sem criar 

aquele elemento efetivo de pressão, ao contrário, buscar pela empatia deste cliente, buscar pela 

confiança dele, mas não fazer por ele, e sim fazer com que ele se eduque financeiramente. Eu acho 

que o grande processo mesmo da terapia é a educação financeira. É onde a Metodologia DSOP 

fala mais alto e aí se a pessoa se empodera desse conhecimento. Aí sem dúvida alguma ela está 

aí se educando e fazendo reciclagens anuais. E com essa evolução ela consegue ganhar 

autonomia, ter sustentabilidade e ficar sustentável e próspera financeiramente. 

 

4. Porque a Terapia Financeira tem como base a Educação Financeira? 

 

Porque a Terapia Financeira tem como base a educação financeira é bastante uma pergunta 

muito inteligente. É a partir do momento que gente tem a especialidade terapia financeira é preciso 

entender que a terapia financeira é um trabalho muito mais individualizado, mais reservado da 

pessoa, da família, do casal. Já a educação financeira ela pode também ser aplicada de uma forma 

de um livro, de palestra, de cursos, de seminários. Então não necessariamente você pode ter 

aplicabilidade da educação financeira, como é o caso das escolas, também as crianças. Então você 

pode por meio das escolas, por meio das empresas, com os colaboradores, você pode ir com 

diversas frentes, até mesmo um e-book, um curso online, um curso presencial. 

A terapia ela precisa de uma estrutura de educação. E a educação financeira por meio da 

Metodologia DSOP é o instrumento que a gente utiliza. Por isso que a gente fala que um educador 

financeiro ele pode se tornar um terapeuta? Sim. Um terapeuta ele nunca deixaria de ser um 

educador financeiro. Então existe aí uma especialidade onde o educador financeiro é que se 

especializa em falar Face to Face com a pessoa. E é nesse sentido que essa especialidade nasce, 

ou seja, o terapeuta financeiro para fazer terapias financeiras. Um terapeuta financeiro pode ser um 

palestrante? Ele até pode, mas necessariamente um terapeuta financeiro precisa aprender 



 

 

principalmente a Metodologia DSOP. Agora um educador financeiro que dá palestra, curso pode ser 

um terapeuta financeiro? Nem sempre. Porque muitas vezes ele não consegue transmitir a empatia 

e até mesmo o conhecimento para falar Face to Face com a pessoa. Ele é muito mais de palco, ele 

muito mais de curso, ele é muito mais de aulas do que efetivamente falar da individualidade do ser. 

É preciso ter um pouquinho mais de sensibilidade, um pouquinho mais de habilidade e até 

pedagógica, educacional ali. Mas não no aspecto pedagógico da educação. Estou falando do 

aspecto da sensibilidade, o terapeuta financeiro trabalha muito aspecto comportamental, o aspecto 

da neurociência, o aspecto do conhecimento do passado um pouquinho. Mas principalmente das 

atividades que são exercidas no presente onde ele vai ter que ser muito cirúrgico. E não falara o 

que fazer, mas educar. Por isso que a educação financeira ela vem junto com a terapia. A terapia 

por ser um meio, uma especialidade por meio de encontro, ela precisa ter efetivamente uma 

metodologia, que possa dar o sustentáculo para essa base dos encontros, onde será uma técnica 

aplicada a cada encontro e com isso ela chegar ao êxito, a plenitude, a eficácia de como ela vai 

fazer com os recursos financeiros para realização de seus sonhos. 

 

5. Terapia Financeira é psicologia? Por quê? 

 

Terapia financeira não é psicologia. Estamos falando de duas ciências. Estou falando que 

a terapia financeira é uma ciência humana que trata do indivíduo, que trata da família do casal, de 

forma que não necessariamente eu vou usar as técnicas da Psicologia. Que são técnicas 

poderosíssimas, de conhecimento profundo no ser, em especial no ser humano. Nós estamos 

falando de outra técnica, uma técnica que envolve diretamente um meio chamado dinheiro, onde os 

psicólogos não atuam. Os psicólogos até sabem que o dinheiro é um movimento importante, que 

transmite, que passa, recebe dentro da circunstância da pessoa, pode levar ela até mesmo a 

problemas de depressão, problemas de doenças até suicídio se for alguns casos. 

Mas quando se envolve dinheiro é possível e deveríamos ter uma técnica que pudesse ter 

uma metodologia. Encontros muito bem estruturados, onde haja um conhecimento e um 

envolvimento do dinheiro envolvido nesse propósito, nessa pessoa, nessa família. E para esse 

conhecimento é preciso ter uma metodologia. Então o terapeuta financeiro, ele trabalha em cima da 

educação financeira, ele trabalha dentro de um requisito básico que é educar a pessoa, educar a 

família. Então ele entra no aspecto de apresentação desta metodologia, das possibilidades, tem 

ferramentas como: diagnóstico por meio do apontamento. Tem um orçamento bem estruturado. Tem 

a forma de poupar, onde prioriza sonhos, onde ele tenha condição também de sair da inadimplência. 

Situações que ele pode fazer as escolhas com mais certeza, com mais eficácia. 

E diferente de um psicólogo que não tem essa habilidade, esse conhecimento. O psicólogo 

fica mais na linha da escuta, das técnicas que ele desenvolveu, mas não necessariamente do 

universo financeiro. Estou falando em especial do comportamento financeiro, em especial dos 

hábitos financeiros. E é nesse ponto que a gente precisa cravar. Quando a gente tem uma terapia 

financeira - encontros, nós não estamos tendo consultas, nós não estamos ouvindo o cliente, nós 

estamos também ouvindo, mas acima de tudo já colocando passo a passo os conhecimentos da 



 

 

educação financeira por meio de uma metodologia. Então passa a ser a terapia financeira uma 

especialidade, uma ciência que efetivamente não se iguala e em especial também não se mistura 

com a psicologia. 

Quando a gente percebe dentro da educação financeira que o problema é um problema 

patológico, um problema que efetivamente foge dos conhecimentos desse universo dos recursos 

financeiros, do comportamento financeiro, e é um problema que é um pouco mais de traumas, e 

problemas do passado ou alguma coisa mais séria. Nesse que se refere ao ser humano, na sua 

patologia, sem dúvida alguma, esse terapeuta terá que buscar, e é assim que a gente orienta, para 

que ele recomende um psicólogo. Onde esse universo é preciso ter o conhecimento específico, o 

que é uma outra ciência. Terapia Financeira sem dúvida alguma uma ciência que não se mistura, 

mas se complementa no que se refere ao universo da psicologia. 

 

6. Terapia Financeira é Coach? Por quê? 

 

Terapia financeira não é coach. Porque não? Porque coach é uma atividade de 

potencialização daquilo que a pessoa tem de melhor. Daquelas qualidades que muitas vezes ela se 

esquece que tem. Já a terapia financeira nós estamos falando de algo, de uma ciência que leva e 

busca, pela autonomia financeira. Nós estamos falando de algo que efetivamente inclusive tem 

método. A Metodologia DSOP hoje utilizada na terapia financeira é uma das formas, o meio para 

que possa essa pessoa alcançar a sua autonomia e sua sustentabilidade financeira. O coach tem 

técnicas mais para Business, pra pessoas, para a vida. O coach é um treinador. 

A educação financeira, o terapeuta financeiro, ele trabalha muito aspecto do resgate do eu 

financeiro, do resgate dos sonhos dessa pessoa. Ela trabalha o aspecto por meio de encontros não 

de sessão. Ela trabalha o aspecto de trabalhar aí principalmente a estrutura por esses encontros, 

de levar a essa pessoa ao melhor desempenho do seu recurso financeiro, de tudo que ele entra, 

ganha ou gasta. Também tem como foco principal os sonhos e propósitos, e aí saber quanto custa 

quanto vai guardar, em quanto tempo. Ter um orçamento financeiro que priorizasse esses sonhos, 

que faz com que respeite as prestações e que tenha reservas estratégicas. Tem aí ainda a fórmula 

da independência financeira. Traz também a possibilidade de a pessoa sair da sua pior situação 

financeira da inadimplência, para resgatá-la para o presente para que ela possa realmente gozar 

um futuro melhor. Trabalha muito aspecto de 60% presente, futuro 30%. O passado não fica 

trabalhando crença e sim verdades. Muito diferente do coach, que trabalha muito quebra de crenças. 

Eu não tenho nada contra, o contrário, isso é uma técnica de ciência muito importante. Mas quando 

se trata terapia financeira, nós estamos falando de realmente de verdade dessa pessoa. 

Ninguém muda as suas verdades e sim nós estamos trabalhando o aspecto principalmente 

da pura verdade que essa pessoa já passou, e principalmente o que ela está passando e passará. 

Portanto nós estamos falando de algo que tem embasamento científico no que se refere à educação. 

A educação financeira dentro da terapia ela vai ser exercida de uma forma muito personalizada ou 

familiar, para que essa pessoa tenha êxito realmente nas suas questões financeiras, nos seus 

propósitos de vida pessoal, profissional enfim. Ela vai ela vai buscar por essa condição de estar 



 

 

sustentável financeiramente. É uma especialidade, por isso terapia financeira é muito diferente de 

coach. É coach não deixa de ter suas especificidades, sua melhoria, sua grandeza. Mas é o que eu 

falo, tem muitos coach, como psicólogos e consultores que buscam pelo conhecimento da terapia 

financeira por meio de uma metodologia para ajudar os seus coachees, os seus pacientes, no caso 

da psicologia. 

 

7. Terapia Financeira é consultoria financeira? Por quê? 

 

Terapia financeira não é uma consultoria financeira. Nós não estamos falando aqui de 

processos numéricos. Não estamos falando aqui de orçamento financeiro efetivamente. Não 

estamos de planilhas. Não estamos falando aqui de você me dar todas as informações dos seus 

números, dos seus extratos, seus gastos e das suas receitas. E eu vou fazer aqui a fórmula mágica, 

vou estruturar e vou te passar para você aplicá-la. Não. Terapia financeira é muito diferente. 

Terapia financeira é trabalhar o ser, para que ele resgate o EU financeiro, para que ele 

entenda que é ele que deve estar na frente, ele que deve estar no controle da sua vida financeira. 

Por isso a terapia financeira ela tem tanta distância da parte efetivamente aí de consultoria. Nós 

ensinamos a pescar, nós ensinamos a mostrar onde está o peixe, onde está a vara, onde está a 

isca. Onde está tudo isso. Mas nós não damos. Nós mostramos as ferramentas. E a ferramenta é a 

Metodologia DSOP. Onde está embasado em Diagnosticar, Sonhar, Orçar e Poupar. 

E aí é que entra realmente o fator da gente ensinar o caminho da prosperidade, o caminho 

da educação financeira por meio desse comportamento que ela vai adquirir, os hábitos que ela vai 

consolidar e com isso ela estará aprendendo e lidando melhor com seus recursos financeiros. Mas 

jamais, é ter e também ter o cuidado, que é uma coisa importante, da gente não tendenciar: “olha 

esse, ou aquele caminho é o melhor”. Um terapeuta financeiro não mostra caminhos, ele não decide 

caminhos, ele mostra alternativas, caminhos outros. Ele pode até falar, mas ele nunca vai optar. O 

consultor já tem: “não, eu acredito que para cá é melhor”. Não, o terapeuta financeiro ele vai dar 

ferramentas, nesses possíveis e imaginárias, que essa pessoa tem que ter, para que ela possa 

tomara suas decisões, ou seja, ela vai ter autonomia na sua vida financeira. E não depender de uma 

terceira ou de uma consultoria qualquer. Está bom. 

 

8. Porque as pessoas confundem a Terapia Financeira com essas demais 

atividades/profissões? 

 

Bem, as pessoas confundem a terapia financeira com as outras atividades profissionais, o 

coach, a consultoria financeira, o psicólogo, simplesmente porque elas não conheciam essa nova 

ciência. É natural que as pessoas têm essa confusão. Mesmo aquelas ainda que estejam recebendo 

as terapias financeiras. Muitas vezes elas também confundem. Tem algumas pessoas que ainda 

não conseguem assimilar. Devido ao tamanho do tempo que ela se envolveu com técnicas mais 

antigas, como é o caso do coach, o caso da psicologia, o caso de consultoria. 

Por ser uma ciência nova, a gente ainda tem um desafio pela frente, de mudar um pouco 



 

 

essa percepção. Esse é um processo que levara mais tempo a ciência da terapia financeira é uma 

ciência nova. Efetivamente ela começou a mais de 10 anos. Mas como profissão, como atividade 

efetiva e como especialidade, com pós, com toda a especialização de cursos que estruturam esse 

profissional há praticamente um ano e pouco, dois anos. Então ainda temos muito caminho pela 

frente. Nós sabemos que é um processo. Ainda teremos essa “ah, mais é tudo igual”, não. Não 

existe nada igual. Coach não é igual psicólogo, que não é igual à consultoria, que não é igual a 

terapia financeira e vice-versa. 

A terapia financeira como a gente tem claramente, ela trabalha o ser humano dentro da sua 

estrutura financeira. E principalmente, colocando o dinheiro como meio para realização de desejos, 

sonhos e propósitos. A gente tem uma metodologia muito bem evoluída, bem desenvolvida, 

cientificamente comprovada. Coisas que efetivamente nós não estamos falando de outras técnicas. 

Mas quando a pessoa entende isso, quando a pessoa incorpora esses conhecimentos, ela entende 

que é a terapia financeira uma ciência humana, muito diferente das outras técnicas, que também 

tem as suas eficácias, nos seus universos. Agora quando se fala de dinheiro. Quando se fala de 

sonhos. Quando se fala de propósitos. Quando se fala de um jeito de fazer para ter propósitos e 

projetos na sua vida bem estruturados, ou seja, a prosperidade e a sustentabilidade. Aí sem dúvida 

alguma, a terapia financeira é praticamente um processo muito diferenciado e precisa ser respeitado 

do universo das ciências. 

 

9. Como entendeu que a Terapia Financeira pudesse ser uma nova atividade/nova 

profissão? 

 

Como e quando entendi que a terapia podia ser uma nova atividade uma nova profissão? 

Foi quando eu percebi que dentro do curso de formação de educador financeiro, eu senti que muitas 

pessoas tinham muito mais percepção, condições de fazer Face to Face. E outra coisa também que 

aconteceu no meio desse caminho, é que muitas pessoas que davam seus cursos, suas palestras 

ou seminários, seus grandes eventos. Onde você tinha a pessoa que é o educador financeiro e mais 

sei lá, 10, 20, 100, mil pessoas na sua frente. Muitas destas pessoas procuravam por esse 

profissional educador financeiro, e falou assim “eu gostaria de ter um encontro com você, gostaria 

que você pudesse me dar uma atenção especial, só eu e você, ou só você e minha família e tal”. 

E aí eu percebi nesses momentos, que eu tinha que buscar por condição de criar 

efetivamente essa nova atividade/profissão. E daí uma especialidade nascia. Então a educação 

financeira agora tem quatro especialidades: a do terapeuta financeiro, a do educador educacional, 

educador financeiro, propriamente dito e o educador empresarial. Então hoje nós temos quatro 

especialidades. A terapia financeira é uma delas que tem como esse propósito a individualidade, a 

questão um pouco mais sigilosa, um pouco mais restrita no universo da pessoa. E isso está trazendo 

uma possibilidade da pessoa se desenvolver, se educar de uma forma mais personalizada vamos 

dizer assim. 

Então eu percebi que precisava estruturar melhor essa atividade, onde pudesse ter técnicas 

mais assertivas, ferramentas que pudesse direcionar com mais propriedade, ser mais cirúrgico 



 

 

nessa área, porque imagina quando você está dando uma palestra, você está falando para 100 

pessoas, 10 mil pessoas, pouco importa. Quando você está falando com a pessoa ou a sua família, 

ou o casal na sua frente, você é 100% para ela, você tem muito mais responsabilidade. Por isso as 

técnicas têm que ser muito mais desenvolvidas, evoluídas. 

E aí entra realmente a necessidade de criar a especialidade, foi quando eu percebi isso e 

comecei a formar efetivamente em setembro de 2017, os novos terapeutas financeiros. E 

efetivamente, aí sim a profissão passou a ter a sua característica, realmente de uma especialidade. 

Onde tinha início, meio e fim. Fim nunca, certo. Mas pelo menos início e meio, onde pudesse 

continuar aí essa função de tratamento mais individualizado. E eu falo isso porque o encontro faz 

com que essa movimentação seja muito personalizada, e muito individualizada, ou seja, mais 

sigilosa, com a pessoa tendo mais possibilidade de se abrir do que efetivamente numa palestra, 

num encontro aberto. 

 

10. A técnica da Terapia Financeira nasceu como? 

 

A técnica da terapia nasceu como? Olha a técnica nasceu de atividades repetitivas que eu 

fazia com os meus atendidos na época e dos encontros. Eu fazia isso frequentemente, sete dias por 

semana, 365 dias por ano, por muitos anos. Tanto de pessoas que estavam com muito recurso 

financeiro, como daquelas que não tinha nenhum recurso e tinha sim muitas dívidas. Então eu pude 

presenciar, vivenciar assim por muitos anos, essa frequência de pessoas. E isso foi materializando, 

foi efetivamente me dando condições de qualificar melhor as técnicas, as atividades. E isso foi se 

colocando, eu fui criando as ferramentas de como iniciar um trabalho com o cliente. Com essa 

pessoa que estava na minha frente, essa família. 

E logicamente essas técnicas começaram a se aprimorar e eu comecei a multiplicá-las 

também. Que é o processo científico efetivamente falando. E com isso eu vi que eu tinha lá um 

processo muito bem estruturado. Onde dificilmente uma pessoa sendo atendida por essa técnica, 

por esses encontros, por essas ferramentas, não pudesse ter o êxito necessário para essa 

finalidade. Então foi assim que esse processo se perdurou e esse estruturou, amadureceu e hoje 

centenas de terapeutas já promove em suas atividades profissionais. E para mim é uma honra muito 

grande. 

 

11. Quantas Terapias Financeiras você já fez? 

 

Bom, falar em quantidade de terapias seria uma covardia. Eu não contei porque, perdi a 

conta na verdade. Eu diria seguramente mais de mil terapias em toda essa minha trajetória. 

Começou muito antes. Então eu já fazia terapias e eu me dei conta há 20 anos, quando comecei a 

atender as pessoas de forma individual. Que eu dava muito palestra, muitos cursos, mas as pessoas 

queriam falar comigo pessoalmente. Era uma técnica muito utilizada, e de lá para cá eu fiz com 

certeza, se não foi mil foi mais do que isso, certamente foi mais. 

Mas essas questões parecem que nunca se repetiam. Eu sempre quando praticava a terapia 



 

 

financeira com as pessoas e famílias, eu aprendia uma forma diferente, até hoje. Hoje eu não 

pratico. Praticamente eu não faço a terapia. Eu ensino os terapeutas a praticarem terapia. Depois 

de setembro eu suspendi a forma. Eu até faço de uma forma filantrópica para poder dar uma 

aquecida técnica e tal. Mas efetivamente, é incalculável o número de terapias passaram por minha 

frente, pessoas e casais que ficaram eternamente gratos. E eu fiquei muito mais grato, porque 

quando eu fazia uma terapia eu aprendia muito mais do que podia ensinar. 

E aí eu ia aplicando as técnicas do jeito de falar. Eu nunca tive uma terapia igual a outra. 

Essa é a maior arte da terapia financeira. Você não consegue fazer Control + C (Copiar), Control + 

V (colar), ou seja, um copia e cola. Agora você tem que ter uma técnica, você tem que ter uma 

metodologia. Se você inventar, você não faz. Você tem que ter um jeito, um jeito simples, mas um 

jeito eficaz. Começando pela empatia, pela confiança, pelas técnicas corretas, você buscar a 

ferramenta certa. Eu não tenho dúvida alguma que é algo que efetivamente quanto mais você 

pratica, mais você domina. Quanto mais você domina, mais você desenvolve e a eficácia fica maior, 

porque o efeito para o cliente se torna mais rápido. E aí é que você consegue efetivamente êxito na 

sua profissão, na sua atividade. 

Foi assim que tudo surgiu e pratico isso agora ensinando, sendo tutor ou cotutor dos meus 

terapeutas. E isso é muito importante. Até vou responder nessa outra pergunta aqui sobre tutoria e 

o porquê da tutoria. 

 

12. Pergunta extra: Tutor e Cotutor? 

 

Essa pergunta gostaria que fosse inserida nessa pesquisa. Porque tutor e até cotutor. 

Porque tutoria e cotutoria? Todos os psicólogos têm as suas ressalvas aí, as suas válvulas de 

escape, para ter um psicólogo que possa atender e ajudar. Porque a carga bastante grande de 

clientes e tal. Ele precisa fazer essa autorreflexão e também passar, desabafar e tal. Dentro do 

universo da terapia eu também senti a necessidade de que as pessoas deveriam ter os seus tutores. 

O que é um tutor? É a pessoa que ele pode lançar mão, lançar a condição de falar com ela, 

de trocar uma ideia. Quem é esse tutor? A pessoa que tem a Metodologia DSOP. Não 

necessariamente a pessoa que é um terapeuta. Mas pode ser o educador financeiro, educador 

educacional, educador empresarial, que tenha a metodologia na sua essência do conhecimento. E 

aí é que entra realmente o tutor e até uma cotutoria, para poder ainda buscar uma segunda 

alternativa, não necessariamente só a primeira. E isso foi muito interessante. Então o modelo que 

eu criei de terapias, ele envolve a tutoria e a cotutoria em virtude dessa necessidade de você até 

mesmo tirar dúvidas, poder trocar uma ideia. Porque sempre muito importante e até mesmo para a 

própria pessoa. Quem será o terapeuta do terapeuta? O tutor. E quem será do tutor? O cotutor. 

Na verdade, você cria uma relação de profissionalização onde as pessoas tenham lugar 

para se recursar. Imagina se eu for o seu mentor da terapia, ser o tutor dessa possibilidade, dessa 

tutoria e eu consegui ficar tudo armazenado em mim. Então essa seria a melhor técnica, a melhor 

forma de você fazer com que as pessoas possam ter aí sempre um tutor, uma cotutoria dentro desse 

universo. E com isso ela está mais segura dentro desse processo. Por isso a importância dessa 



 

 

profissão que já nasce com todos os seus respaldos e técnicas de segurança dentro dessa linha de 

pensamento. 

 

13. Qual era a situação da maioria dos clientes que te procuravam para esse 

atendimento? 

 

A maior parte das pessoas que procuram terapeuta financeiro, não são necessariamente, 

aquelas pessoas que efetivamente tem problemas financeiros de ordem de endividamento, 

inadimplência.  Isso pode parecer uma lógica, mas não é. São todos os tipos de pessoas, que 

provavelmente, estão as vezes em situação de até mesmo terem recursos financeiros, mas não tem 

sonhos. A grande maioria dos problemas vem da ausência de sonhos, vem da ausência de 

propósitos. Ás vezes porque ela não tem dinheiro, e muitas vezes porque ela tem, mas não sabe o 

que fazer com ele. Então eu diria que essa é a grande chave disso, então as pessoas procuram. 

Mas é muito comum, se você pegar a quantidade maior de pessoas, é lógico que aquela 

que estão numa situação que não consegue guardar dinheiro, aquelas que têm dívidas, estão 

inadimplentes, sem dúvida, precisam de uma luz, precisam de um caminho. E esse caminho passa 

por um processo de uma terapia financeira. Mas efetivamente elas procuram, às vezes por 

indicação, e também tem um desafio pela frente. Na terapia financeira, por ser uma atividade nova, 

por ser uma atividade até mesmo terapeuta financeiro uma profissão nova, ainda tem um trabalho 

a ser desenvolvido, de marketing de desenvolvimento de marca. 

A terapia é uma marca hoje, que está aí buscando a sua consolidação. Então é uma técnica 

a terapia financeira muito nova e ainda por muito desconhecida. Então eu acredito que ela vai ter 

que romper essa barreira do conhecimento, da expansão e até mesmo do entendimento dela. 

Quando muito se confunde com o coach, com o psicólogo, essas coisas. Então a gente precisa, 

ainda ter um trabalho pela frente, mas efetivamente as pessoas que não tenham qualquer relação 

com o dinheiro, que envolve, seja ter muito ou pouco, ou não ter nada. Ela vai buscar por uma 

terapia financeira. Então isso a gente já percebeu que é possível, e lógico, isso faz com que as 

pessoas tenham a possibilidade de buscar por esse profissional. 

 

14. Eles sabiam que era Terapia Financeira? 

 

Não. Eles não sabiam que era terapia financeira. Eles foram indicados. Eles sabem que 

existe um problema, mas é muito engraçado que, a grande maioria dessas pessoas, elas não tinham 

conhecimento, e lógico, até porque não existia, até então, esse conhecimento. Então existe aí uma 

apresentação do terapeuta quando esse está iniciando uma terapia, de efetivamente apresentar o 

que é uma terapia financeira. Se trata de encontros, onde essa pessoa vai ter a possibilidade de 

encontrar seu eu financeiro, a realização dos seus sonhos, sair das dívidas ou até começar a ter 

dinheiro para sua independência. 

Enfim, o mais importante de tudo isso, é que existe ainda um desconhecimento por parte 

das pessoas. Então estamos num processo de desenvolvimento, de atividade e elas ainda estão 



 

 

em fase de descobertas. E quando descobre ficam encantadas, indicam para outras pessoas. Então 

é um processo que vai levar tempo e a gente entende que vai ganhando escala, e no tempo, lá na 

frente, nós teremos todas as pessoas sabedoras do que é uma terapia financeira. Que vai acabar 

tendo até a profissionalização da atividade, aí sim, nós vamos conseguir ter mais êxito nessa 

profissão, nessa atividade. 

 

15. As pessoas se surpreendiam com o processo, se sim, o que mais trazia surpresa para 

elas? 

 

Sim. Lógico. As pessoas sempre se surpreendem com terapia financeira. O que mais deixa 

ela assim surpresa e que ela jamais pensava que ia trabalhar comportamento. E principalmente, 

que ia se trabalhar o dinheiro como comportamento, como hábitos, como atitudes que não foram 

bem organizadas ao longo da sua vida, buscando esse DNA Financeiro, buscando até mesmo um 

pouco da vida dela, em virtude de tudo que ela lidou com esse recurso financeiro, em especial dos 

sonhos, dos propósitos. 

Então há uma grande ainda surpresa, porque ela entende que a terapia vai falar 

exclusivamente planilhas, cálculos, matemática. E a gente trabalha o aspecto do comportamento, 

isso alegra muito ela. Para aqueles analíticos, um pouco menos, mas efetivamente, o analítico vai 

entender que também não adianta ele trabalhar só com números, cálculos, planilhas, matemática. 

Porque ele também tem ausência de propósito. Geralmente uma pessoa muito analítica, ela trabalha 

números, cálculos, ela vai muito mais dentro do controle. Não estamos falando que a terapia não 

vai lidar com controle, mas vai lidar diretamente das atitudes, do comportamento, dos hábitos dessa 

pessoa e de sua família. E é nesse ponto, que a gente tem aí que se desenvolver ao longo dessa 

habilidade que ela vai ter que ter com o recurso financeiro. 

Então, os recursos financeiros passam a ser um meio dentro desse processo, enquanto 

outras atividades, principalmente consultoria, essas coisas, trabalham outros aspectos. Então eu 

diria que elas se surpreendem à medida que vão vendo e falando: “nossa nunca pensei que fosse 

falar tanto dos meus sonhos, resgatar os meus sonhos”. Um grande efeito que traz a terapia é o 

resgate dos sonhos, a descoberta, ou a busca por um caminho que ela jamais tinha, ou já tinha 

esquecido, não tinha trabalhado ao longo da sua vida. Resgate dos sonhos, saber que ela pode 

realizá-lo, a independência, sair de dívidas, e principalmente, fazer melhor os seus recursos 

financeiros terem sentido nas suas vidas. 

 

16. Que tipo de contribuição à terapia financeira leva para uma pessoa, uma família? 

 

As contribuições, para uma pessoa e uma família, da terapia financeira são gigantes. Em 

especial quando falamos de propósitos, sonhos e desejos. Isso tudo fica muito ausente hoje nas 

pessoas e nas famílias. Então a gente consegue, com a terapia financeira, fazer com que se resgate. 

E principalmente, que as pessoas saibam, entre elas, o que é efetivamente uma quer outra quer. 

Muitas vezes, as pessoas vivem com as outras, mas não sabe exatamente quais os sonhos delas, 



 

 

quais os propósitos dela. 

Então é importante que essa movimentação nas pessoas e nas famílias sejam resgatadas. 

Eu acho que esse é o grande feito da terapia dentro nesse cenário tão as vezes automático do 

sistema, de todo mundo no automático não sabendo exatamente o que está fazendo. E a gente 

procura fazer com que esse propósito vem á tona. O que eu vim fazer na terra, qual é o meu 

propósito. O que eu vou fazer? Ganhar? Gastar? É só isso. Não. Eu tenho muito mais coisas para 

fazer. Então nesse sentido que a gente tem trabalhado muito fortemente. Essas habilidades e 

competências nas pessoas. E resgatando isso, você resgata até mesmo a própria vida, das pessoas 

e das famílias. 

 

17. A terapia financeira traz uma contribuição para as pessoas controlarem o dinheiro ou 

mudanças hábitos e costumes? 

 

A terapia financeira traz os dois vieses, o controle porque tem um diagnóstico que vai ser 

apurado para onde está indo o dinheiro, mas em especial o resgate de como buscar pela sua 

autonomia financeira com a realização de sonhos. É colocar o dinheiro como um carimbo para esses 

sonhos. Não só para os sonhos, para não ficar avarenta, mesquinha, mas também para o consumo 

equilibrado. E isso logicamente vai trazer para esta pessoa, para essa família, uma condição de não 

ficar só a mercê desta parte financeira, mas também não só do comportamento. 

Esse equilíbrio entre o financeiro e a parte efetiva dos hábitos, dos costumes, ela se faz 

presente. É necessário que a gente fique muito atento a esse equilíbrio entre o SER e o TER, mas 

por meio do FAZER. E esse fazer, a gente trabalha fortemente a Metodologia DSOP de Educação 

Financeira, que traz aí esse equilíbrio por meio dos seus pilares, o Diagnosticar, do Sonhar, do 

Orçar e do Poupar. E é nesse ponto que eu acho que a maior contribuição da terapia, ela vem para 

esse equilíbrio. Por isso a pessoa independentemente de sua situação financeira, equilibrada, 

endividada ou investidora, ela pode e deve ter esses propósitos muito bem definidos, esse equilíbrio. 

Para ter autonomia sim, para ter sustentabilidade sim, mas principalmente para realização de 

sonhos e propósitos. 

 

18. A Terapia Financeira é para todo mundo? Ou apenas para endividados? 

 

A terapia financeira ela tem como objetivo atender todos os públicos. Primeiro, as classes 

sociais, independentemente da classe A, B, C, D ou Z. Ela atende pessoas que são endividadas, 

equilibradas e investidores, e até inadimplentes. Ela atende pessoas que ainda não tem, muito 

claramente, os seus propósitos definidos. Ela atende pessoas que têm dinheiro, mas não sabe o 

que fazer com ele. Ela atende famílias que muitas vezes não sabem se organizarem 

financeiramente, em especial famílias que efetivamente o pai, o provedor, a mãe, eles não tiveram 

nenhuma educação financeira. Então ela tem esse papel de uma educação muito pessoalizada ali, 

com a família, com o cônjuge ou as próprias crianças. Mas efetivamente é quase uma aula de 

educação financeira para aquela família. 



 

 

Então a terapia tem esse propósito, ela entra no aspecto muito individualizado da família 

versus o terapeuta. E com isso ele consegue desenvolver e aplicar os encontros, as técnicas que a 

terapia tem. E nesse sentido ela vai sendo objeto de atender qualquer público, qualquer pessoa. Às 

vezes as pessoas falam assim: “mas ele tem dinheiro, não precisa de uma terapia financeira”, 

engano da gente, muitas pessoas têm muito dinheiro, mas não tem propósito, não tem sonhos, não 

sabe fazer o que com esse dinheiro, com esse recurso. Então eu diria que os públicos são 

diversificados e independentemente da classe social deste. 

 

19. Porque você acredita que a Terapia Financeira possa ser uma nova ciência? 

 

Eu não acredito que a terapia financeira possa ser uma nova ciência. Ela é uma nova 

ciência. Trata-se de algo já praticado ao longo de 20 anos. Trata de algo que efetivamente já é 

multiplicável, ou seja, as pessoas que já conheceram já se aprimoraram, já se formaram, são pós-

graduados, já aplicam esta técnica com outras pessoas e famílias. E então nós estamos provando 

isso a cada dia. As próprias pesquisas da eficácia dessa terapia, ela vem sendo objeto de validação, 

inclusive acadêmica, com trabalhos acadêmicos. 

Então eu diria que é uma ciência, é uma ciência nova, que desde quando o livro Terapia 

Financeira foi materializado pela Metodologia DSOP, ela já havia efetivado lá o seu nascimento, 

2007 efetivamente. Mas em 2017, depois de 10 anos, com mais multiplicadores, e aí sim veio a 

especialização, a especialidade. Com isso a gente tem hoje a possibilidade de dizer que é uma 

ciência, que tem histórico, que tem a sua validação. E não se trata mais de algo isolado, quando eu 

fiz a primeira e sim, isso já evoluiu, já passou, e lógico com essa possibilidade de multiplicar. Não 

tenho dúvida alguma, que cada dia que passar cada pessoa que for atendida, cada situação que a 

gente vai evoluindo dentro das técnicas, dentro das atividades. 

Eu não tenho dúvida que vai se fazer mais presente e com isso, as pessoas vão conseguir 

entender que se trata de uma atividade, de um profissionalismo, de uma questão que cada um que 

tiver o benefício de receber essas orientações, e mais, que elas pudessem fazer uso também, os 

profissionais fazer uso dessa multiplicação. Eu não tenho dúvida que isso, cada movimento que a 

gente faz, evoluindo o conhecimento nessa prática, vai ser objeto de grande transformação, de 

grande evolução na ciência. 

 

20. Porque a 1º turma de Terapeutas Financeiros aconteceu apenas em setembro de 

2017? 

 

A primeira efetiva turma de formação de terapeutas financeiros aconteceu em setembro de 

2017. Como eu já havia comentado tratava-se de uma atividade que a gente estava, até mesmo, 

aplicando e desenvolvendo dentro dos cursos de formação de educadores financeiros. Mas com o 

passar do tempo, a gente percebeu que precisávamos ter isso bem dividido, ou seja, separado do 

universo do educador, que este dá palestra, cursos e seminários. E quando havia necessidade deste 

para com a individualidade do ser, do casal, da família, para fazer encontros de educação financeira, 



 

 

aí foi realmente quando eu percebi que precisava isolar. E já existia esse isolamento no que se 

refere à parte técnica, mas não na parte da formação. 

E quando isso aconteceu, eu busquei pela melhoria na qualidade das atividades, das 

técnicas, das ferramentas e tudo mais. Foi quando eu efetivamente lancei o curso de formação. A 

formação de terapeutas financeiros presenciais e EAD, e também em 2017, nós estipulamos e 

trabalhamos a pós-graduação, porque queríamos que a academia também reconhecesse. E foi 

assim que academia teve o ok, junto com a Metodologia DSOP embasando a terapia financeira, e 

chancelado pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do nosso parceiro UNOESTE, que a 

universidade. E que veio para nos ajudar nesse chancelamento junto ao MEC. 

Então eu diria que 2017 foi a consagração da atividade, do profissional de terapia financeira. 

E com isso, lógico, a gente não parou. A gente está indo para o mestrado, doutorado, mas 

efetivamente no que se refere a especialização da terapia, a formação por meio presencial e também 

EAD, com as técnicas, o estudo mais aprofundado, com profundidade das leituras, nas atividades e 

das técnicas. Tudo isso, esse aprimoramento trouxe a especialização terapia financeira, em especial 

do terapeuta financeiro, que é o profissional. 

 

21. Porque ter uma pós-graduação em Terapia Financeira? 

 

Ter uma pós-graduação de terapia financeira foi uma forma de a gente levar para o universo 

acadêmico, algo desconhecido, que não existia até então. Nós tínhamos pós-graduação de 

educação financeira, e criamos as especialidades, como formação de Educador, mas tínhamos a 

necessidade dessa chancela acadêmica. E isso foi muito assertivo à medida que a gente percebeu 

que, foi muito bem aceito pelos universitários, principalmente aqueles que queriam buscar por uma 

especialização complementar ou até mesmo mudar as suas atividades ao longo do tempo. 

E a chancela acadêmica dá o Norte, dá a respeitabilidade da especialidade. Algo que se 

você ficasse apenas na formação de educador financeiro e/ou de terapeuta financeiro. Isso 

aconteceu também com educação financeira, que em 2009 nós abrimos a pós-graduação em 

Educação Financeira, ou seja, o educador tinha uma pós-graduação, porque não o terapeuta ter 

uma pós-graduação de especialização nele? Então foi dessa forma que a gente também abriu essa 

especialização, estou muito feliz porque ela traz aí o respaldo acadêmico, para ministrar aulas em 

universidades, realmente amparar o aspecto acadêmico e lógico, com o curso de formação poder 

exercer a atividade-fim. 

 

22. Existe um órgão regulador da qualidade desses profissionais? 

 

Para todas as atividades é importante sempre ter um órgão representativo, e a atividade de 

educador, inclusive dos profissionais de educação financeira, nós temos a ABEFIN - Associação 

Brasileira de Educadores Financeiros, já que um terapeuta é um educador financeiro com a 

especialização de fazer atendimentos pessoalizados e de casais. Então a ABEFIN hoje, que é essa 

Associação, foi fundada em 2012, justamente para buscar pela qualificação, pela regulamentação 



 

 

futura dessa atividade de profissional de educação financeira. 

E lógico, hoje a ABEFIN traz os selos de: educador financeiro, educador empresarial, 

educador educacional e também do terapeuta financeiro. Ainda chancela o mundo acadêmico, 

também dos pós-graduandos, mestrandos e doutorandos da atividade de educação financeira. E 

com isso a gente hoje tem o reconhecimento também mercadológico, hoje muitas empresas 

grandes, bancos inclusive, entidades públicas, buscam pelo atestado técnico do profissional de 

terapeuta ou de educador financeiro, e a gente emite um atestado técnico, desde que este 

profissional esteja apto na associação e também nas suas atividades de reciclagem, ou seja, esteja 

atualizado com as atividades. E aí nós temos a ABEFIN como sendo esse grande organismo 

regulador. E ainda traz também os trabalhos acadêmicos que estão sendo armazenados lá. Uma 

vitrine desses profissionais no Brasil e no Mundo, isso tudo por meio da ABEFIN - Associação 

Brasileira de Educadores Financeiros, o qual o terapeuta faz parte. 

 

23. Qual seria a formação adequada para quem quer ser um Terapeuta Financeiro? 

 

Para se tornar um terapeuta financeiro, com o reconhecimento mercadológico é importante 

que ele tenha algumas bases fundamentadas e entre elas, estar na Associação Brasileira, ser 

membro da Associação Brasileira de Educadores Financeiros – ABEFIN, uma delas. A outra formar-

se pelo curso de formação de Educadores Financeiros pela DSOP Educação Financeira, que é a 

única empresa que forma educadores financeiros no Brasil. E também ser formado como 

profissional, como Terapeuta Financeiro que é uma especialidade, para que ele possa exercer a 

atividade. E ainda ter a chancela acadêmica, que aí é a pós-graduação em terapeuta financeiro, ou 

seja, esse seria o mundo ideal para que essa pessoa possa exercitar a atividade, hoje já sendo 

objeto de uma regulamentação, de um cuidado maior pela ABEFIN e pela DSOP, que são as duas, 

porque a DSOP traz a ferramenta também, e traz o nome que é uma chancela registrada no INPI. 

E logicamente uma profissão que nós vamos cuidar com muitos dedos, para que a gente 

não deixa que essa profissão ser desenvolvida de forma não estruturada, de forma não organizada, 

de forma não controlada. Então acredito que a gente está no caminho certo para que essa atividade 

tenha aí o reconhecimento, e essa pessoa que queira trabalhar na profissão tenha o respaldo, não 

só da formação, mas dá continuidade, porque trata-se de uma atividade com reciclagem e 

principalmente, que deveria ter sempre a tutoria. Por isso a tutoria é necessária dentro desse 

processo. E aí os terapeutas financeiros sempre terão tutores para ajudar nas suas atividades. 

 

24. Você criou uma plataforma tecnológica, porque você a criou? Qual o benefício para 

os terapeutas e clientes? 

 

O terapeuta financeiro, ele precisa ter além do seu conhecimento, da sua parte técnica, 

como desenvolvimento pessoal, ele precisa também, a gente entendeu que ao longo dessa estrutura 

de conhecimento dele, a gente percebeu que se a gente não tivesse uma ferramenta tecnológica, 

ele pudesse, sabe, fazer caminhos que talvez não tivesse dentro do script legalmente estruturado. 



 

 

Isso a gente fez, e logicamente a tecnologia se fez presente e necessária dentro desse cenário. 

Então foi criada uma plataforma tecnológica dentro da DSOP, que chamamos de plataforma 

RD. Que tem lá todos os passos, e aí logicamente esse profissional, ao entrar nessa plataforma, ele 

terá todo seu amparo do seu treinamento, o acompanhamento deste cliente. Então imagina que 

esse cliente poderá ser atendido por meio da plataforma, como ferramenta de apoio a todas as 

atividades pertinentes a necessidade desse cliente, também terá o passo a passo. Os encontros 

poderão ser presenciais ou online. Então você pode atender uma terapia no mundo inteiro por meio 

dessa ferramenta. E esses passos estão lá, justamente para ser objeto de alimentação e de 

acompanhamento desse cliente. Então a pessoa em vez de ter a possibilidade de ter 1, 2, 10 

clientes, ela poderá ter 100, 200, 1000 clientes. 

E com isso ela conseguir fazer com que não perca esse controle e tenha dentro dessa 

ferramenta o amparo necessário de crescimento e desenvolvimento. Inclusive de quantidade de 

horas que ele está fazendo com cliente dele, uma fórmula da independência financeira, a estratégia 

para sair do endividamento, os sonhos bem definidos já inserindo no orçamento mental, o orçamento 

real. Aí nós temos ainda os apontamentos digitais, toda a estrutura de vida desta linha do tempo 

dele. Enfim, a árvore genealógica, tudo isso está dentro de uma ferramenta do terapeuta financeiro, 

que hoje a plataforma RD traz para ele. 

E lógico, o cliente também terá essa visualização e atividades que ele poderá exercer, e 

também ter o domínio necessário para ter a segurança esperada desse terapeuta, e sim sem dúvida 

ainda, ter um tutor, uma tutoria, uma cotutoria dentro da própria plataforma. O que vai dar para esse 

terapeuta toda a condição possível e a segurança por cliente. Caso esse terapeuta tenha 

dificuldade, ele tem onde recorrer, e aí tecnologicamente fica muito mais fácil. Ele pode atender o 

cliente em qualquer lugar do mundo, com a eficácia de uma plataforma tecnologicamente 

reconhecida, validada pela DSOP e pela ABEFIN – Associação Brasileira de Educadores 

Financeiros. 

 

25. Como mestre de outros profissionais, como se sente com essa missão e desafio? 

 

Como mestre e mentor da Metodologia DSOP, em especial também da terapia financeira, 

que é uma atividade do profissional terapeuta financeira. Sinto-me bastante lisonjeado. Sinto-me 

feliz por poder proporcionar a outros profissionais a possibilidade de ajudar pessoas. O grande líder 

é aquele que multiplica líderes. Então eu acredito que todos esses terapeutas financeiros estão 

tendo a formação necessária, o apoio necessário, para que ele possa desempenhar as atividades 

de um terapeuta financeiro, de boa qualidade. Aquele terapeuta que efetivamente vai transformar a 

vida das pessoas. 

Então, como mentor e criador dessa nova atividade, vamos dizer assim, dessa nova 

profissão, eu me sinto realmente satisfeito, feliz e mais responsável ainda, com mais 

responsabilidade para poder ainda não perder o caminho desse feito. Porque só está só no começo, 

ainda temos muito ainda a evoluir. Eu acho que é uma, como eu falei, é uma ciência, a terapia 



 

 

financeira, uma ciência nova, uma ciência que ainda requer bastante trabalho e desenvolvimento. 

Acredito que ela vai amadurecer ao longo dos anos, com a prática de muitos outros 

terapeutas. E fazer essa multiplicação ser uma realidade. E levar para aquilo que é mais importante, 

para as nossas pessoas, chamamos família nossa célula mais importante e essas pessoas terem a 

possibilidade de não ficar no universo perdidas. Mas você sempre ter um terapeuta que possa 

ajudar, nas qualificações da sua vida financeira, na onde ela precisa realmente melhorar e 

desenvolver essas atividades. Para mim é uma dádiva alcançada e agora temos aí a 

responsabilidade de melhorá-la a cada dia. 

 

26. Acredita que essa atividade traga uma contribuição à sociedade?  

 

Não tenho dúvida alguma, que essa atividade terapia financeira, vai e está já levando para 

a sociedade uma contribuição bastante significativa. A medida que a gente vem resgatando muitos 

sonhos, muitos desejos, muitos propósitos das pessoas e das famílias. Eu não tenho dúvida 

também, que ela é um meio para a gente realmente se equilibrar financeiramente entre o SER e o 

TER, não só de querer ter as coisas, mas também de ser a pessoa, por meio de tudo isso da 

Metodologia DSOP. 

Então a contribuição à sociedade é de forma significativamente importante. E já alguns 

anos, eu diria mais de 10 anos, é uma realidade na vida de mais de 500.000 mil famílias segundo 

os dados da DSOP Educação Financeira, que já se faz utilizando-se dessa Metodologia DSOP. Por 

meio até de palestras, cursos e seminário de educadores financeiros, mas em especial também 

agora, pelos terapeutas financeiros que já se encontram espalhados em todo o Brasil e também fora 

dele. Então tenho certeza que a sociedade, certamente terá uma grande contribuição por parte de 

nossos terapeutas financeiros pela Metodologia DSOP. 

 

27. Qual seu sonho com toda essa estruturação de uma nova atividade/profissão? 

 

Bom, falar em sonho em cima de uma realidade que a gente já vem praticando, que é dessa 

nova profissão de terapeuta financeiro. Eu diria que é um complemento de mais um passo da daquilo 

que eu venho consolidando ao longo da minha vida, de passar para as pessoas aquilo que deu certo 

comigo. Aquilo que já deu certo com mais de 500.000 famílias (segundo os dados da DSOP 

Educação Financeira) que vem utilizando a Metodologia DSOP. E agora os terapeutas que também 

proporcionam esse caminho da sustentabilidade, da autonomia financeira e principalmente da 

realização de sonhos. 

Então que o meu grande sonho já está sendo ao longo do tempo, sendo cumprido, sendo 

realizado. Lógico, o que a gente mais quer é que isso chega mais rápido para as pessoas, para que 

elas saibam que é possível ser mais feliz do que elas são hoje. E isso leva mais tempo, mas eu 

acredito muito que o caminho já está selado. O trabalho já está plantado. E agora é uma questão 

de perseverar e de fazer com que, eu acredito muito na plataforma da tecnologia, do mundo 

tecnológico que chega mais rápido para as pessoas.  Mas não necessariamente só pela tecnologia, 



 

 

mas principalmente pelo ser que esses profissionais da educação financeira estão fazendo hoje, no 

universo do Brasil e do Mundo. Então tem aqui o meu sonho sendo realizado sim, mas acima de 

tudo que milhões de outros sejam realizados. Esse é meu maior sonho, fazer as pessoas sonharem 

e realizarem. 
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GLOSSÁRIO 

 

Ciência: representa todo o conhecimento adquirido através do estudo ou da prática, baseando em 

princípios certos. Esta palavra deriva do latim scientia, sujo significado é "conhecimento" ou "saber". 

 

Coach: é uma palavra em inglês que significa treinador, instrutor e pode também ser um tipo de 

ônibus. Em inglês, quando usada como verbo, a palavra coach significa treinar ou ensinar. Além 

disso, um coach ou coacher é um profissional que exerce o coaching, uma ferramenta de 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

Coachee: é o cliente do Coach. É o termo utilizado para se referir ao indivíduo que está passando 

pelo processo de Coaching. 

 

Coaching: processo de treinamento que auxilia alguém a praticar um esporte, a fazer melhor um 

trabalho ou a aperfeiçoar uma habilidade: grandes empresas utilizam sessões de coaching para 

melhorar o desempenho de seus funcionários. 

 

Consumidor: aquele que compra, adquire ou paga por serviços, mercadorias, bens de utilização 

própria ou de sua família; cliente, freguês. [Economia] Pessoa física ou jurídica que utiliza ou adquire 

esses serviços, produtos, mercadoria. 

 

Consumo: o que se utiliza; aquilo que é gasto; dispêndio: consumo de energia. Uso que se faz de 

bens e serviços produzidos. Ação de consumir, de gastar; despesa. Conjunto do que é utilizado por 

alguém em específico, por um grupo ou sociedade; aquilo que se gasta ou é consumido. Ação de 

ingerir algo (comida ou bebida); ingestão. 

 

Crédito: confiança, crença fundada nas qualidades de uma pessoa ou coisa; segurança de que 

alguém ou algo é capaz ou veraz. Bom nome, boa reputação; confiabilidade. 

 

Dividas: quantia que se tem de pagar a alguém. Obrigação moral contraída, por favor, e/ou bem 

recebido. 

 

Empírica: baseado na experiência e na observação, metódicas ou não. 

 

Inadimplência: inadimplência consiste na falta de cumprimento de uma obrigação, principalmente 

de teor financeiro. Configura-se quando alguém não cumpre com um compromisso previamente 

estabelecido. 

 



 

 

Inflação: é um termo utilizado na área da Economia que representa um índice que mede a variação 

dos preços de todos os produtos ofertados no mercado. 

 

Investidores: pessoa que realiza operações de compra e venda para colher lucros 

 

Lato Sensu: é uma expressão em Latim que significa "em sentido amplo". No Brasil, a expressão 

foi introduzida para distinguir os cursos de pós-graduação. 

 

Mentor: pessoa que serve a alguém de guia, de sábio e experiente conselheiro, que inspira, 

estimula, cria ou orienta (ideias, ações, projetos, realizações etc.). 

 

Poupança: é a ação de salvar (poupar dinheiro para o futuro, reservar uma parte das despesas 

correntes ou evitar gastos ou aumento do consumo) e salvar as finanças. 

 

Qualidade de Vida: indica o nível das condições básicas e suplementares do ser humano. Estas 

condições envolvem desde o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, os relacionamentos 

sociais, como família e amigos, e também a saúde, a educação e outros parâmetros que afetam a 

vida humana. 
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